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2 indhold

lær at tage ordet i større eller min-
dre forsamlinger med ph.d. i virksom-
hedskommunikation Linda Greve.

Frans Ørsted Andersen, lektor i ud-
dannelsesforskning, og 5 andre for-
skere lærer dig at forstå dit barn.

hør om Storbritannien før og efter 
Brexit med  lektor i Europastudier  
Lisanne Wilken.

Tag med forskerne på detektivar-
bejde. Vi starter med retsmediciner  
Asser Hedegård Thomsen.

Samfund og verden 

Organisation, ledelse og kommunikation  

Indhold  

Psykologi og sundhed

Religion og filosofi 

Arkæologi og historie 

Naturvidenskab og teknologi 

s. 4

s. 32

s. 38

s. 14

s. 22

s. 46

Kunst, arkitektur og design 

Litteratur, film og musik 

s. 56

s. 68

Sådan tilmelder du dig
•	 Køb din billet på www.fuau.dk

•	 Søg på titel eller holdnummer

•	 Klik på holdet og betal med kort eller MobilePay

s. 10 s. 19

s. 24 s. 32

Jacob Sherson, professor MSo i fysik,  
har udviklet et spil, så du kan hjælpe 
forskerne. læs mere i portrættet på 
side 21. og kom til forelæsning om 
mennesket i en digital fremtid d. 12/12.

s. 35

Har du spørgsmål?
Vi sidder klar ved telefon og mail alle hverdage kl. 10-15:   

88 43 80 00 eller info@fuau.dk

hold dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på fuau.dk 

og følg os på facebook.com/fuemdrup  
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Museumsinspektør Jeanette Var-
berg tager dig med tilbage til Vikin-
getidens togter. 

Kom med til vidensfestivalen Hearts 
& Minds, der sætter fokus på livskva-
litet og det gode liv.

Undervisningsstedet
Aarhus Universitet, dPU, Campus Emdrup

Tuborgvej 164

2400 Kbh. nV

Vores studentermedhjælpere er til stede ifm. undervisning 

mandag-onsdag (torsdag) kl. 16-21.30 og i weekender kl. 9-16 

s. 36

s. 55

hvad kan vi lære af sorgen? Vi har 
spurgt sorgforsker og psykolog  
Mai-Britt Guldin.

hvorfor får vi gigt – og hvad 
er forskellen på slid- og led-
degigt? læs portrættet 
med gigtforsker Mogens 
Pfeiffer Jensen på side 31. 
og kom til forelæsningen 
’Kort og godt om gigt. Slid- 
og leddegigt’ d. 13/12.

s. 27

Tag med på Sandbjerg Gods og bliv 
klogere på Tyskland og grænselan-
det før og nu. 

s. 53 s. 73

Om Folkeuniversitetet
Alle er velkomne. Folkeuniversitetet er universitet for folket.

her får du forskningsformidling i øjenhøjde – der er ingen ad-

gangskrav eller eksaminer. Sådan har det været siden 1898, 

hvor Folkeuniversitetet slog dørene op første gang. Siden da 

har vi arbejdet for, at alle skal have adgang til ny viden.

Folkeuniversitetet giver dig mulighed for at komme helt tæt 

på landets førende forskere, når de fortæller passioneret om 

deres nyeste forskning.

Folkeuniversitetet er et tilbud til alle nysgerrige mennesker. 

drivkraften er lysten til at lære noget nyt. 

Mad og drikke
nyd en gratis kop kaffe eller te i cafeområdet. Skal der 

kage til, kan det tilkøbes med MobilePay.

indhold 3



Hvad enhver bør vide om 
international politik

Holdnummer: 1822-079
Tid: 3/9, 5 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

USA og Vesten har domineret den internationale 

politik i årtier, nogen vil sige århundreder. Men 

i dag gør andre stormagter såsom Rusland og 

Kina sig i stigende grad gældende økonomisk og 

politisk. Samtidig har vi været vidner til interna-

tionale værdikampe, nye konflikter, økonomisk 

krise og opbrud i den arabisk-muslimske verden. 

hvad nu? Får vi en verden uden vestlig domi-

nans? hvordan vil forholdet mellem stormag-

terne udvikle sig? hvilke værdier vil præge den 

internationale politik? hvordan skal danmark 

agere i en ny verdensorden? Forelæsningsræk-

ken er inspireret af udgivelsen ’international poli-

tik nU’, 3. udgave, 2016 (Systime).

03/09:  Kina som stormagt. Clemens Stubbe 

Østergaard, lektor emeritus i statskund-

skab, Aarhus Universitet

10/09:  Dansk udenrigspolitik i en ny ver-
densorden. Jon Rahbek-Clemmensen, 

adjunkt i sikkerhedspolitik, Center for 

War Studies, Syddansk Universitet

17/09:  Putins Rusland i international politik. 
niels Bo Poulsen, militærhistoriker, 

Forsvarsakademiet

24/09:  Civilisationer og religion.  
Tina Magaard, lektor i kulturforståelse, 

Aarhus Universitet (herning)

01/10:  International økonomi og globalise-
ring. Jørgen dige Pedersen, lektor i  

statskundskab, Aarhus Universitet

Spionage  
– fra Sun Tzu til Snowden

Holdnummer: 1822-168
Tid: 5/9, 5 onsdage, kl. 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

Spionage beskrives ofte som det næst-

ældste erhverv i verden. oldtidens 

hære og politiske systemer anvendte 

spionage til at foregribe fjendens næ-

ste træk. og det er ikke gået af mode. 

Tænk bare på Edward Snowdens afslø-

ringer af USA’s omfattende aflytning af 

både nære allierede og modspillere. Få 

indsigt i efterretningstjenesternes histo-

riske ophav og den rolle, de spiller i sam-

fundet. Virkeligheden er nemlig langt fra 

populærkulturens skæg og blå briller.

05/09:  Spionagens oprindelse og 
udvikling. Mette Skak,  

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

12/09:  PET og FE. hans Jørgen  

Bonnichsen, tidligere operativ 

chef for PET

19/09:  KGB og FSB. Erik Kulavig, 

lektor i historie, Syddansk 

Universitet

26/09:  CIA og FBI. hans Jørgen 

Bonnichsen, tidligere operativ 

chef for PET

03/10:  Den nye online arena: Cyber-
sikkerhed. Tobias liebetrau, 

ph.d.-stipendiat, cand.scient.

pol, Københavns Universitet

Hvordan reparerer vi verden?

Holdnummer: 1822-504
Tid: 5/9, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Moderne løsninger på tidens store spørgsmål. 

Fra overfyldte flygtningelejre over en offentlig 

debat  under pres til en allestedsnærværende 

frygt for fundamentalisme – kender du det, når 

man godt kan se, at der er noget helt galt? Men 

man har svært ved at finde ud af, hvad man gør 

ved det? Verden møder masser af udfordringer, 

hvis løsninger er svære at få øje på. Men vi har 

udfordret en række af danmarks førende eksper-

ter til at prøve alligevel. Kan vi tænke, diskutere 

og handle helt anderledes – og dermed skabe 

en bedre verden? Forelæsningsrækken er lavet 

i samarbejde med informations Forlag på bag-

grund af bogserien ’Moderne ideer’.

05/09:  Hvad er krig og fred i dag? nanna 

Mik-Meyer, professor MSo, Copenhagen 

Business School og SFi – det nationale 

Forskningscenter for Velfærd

12/09:  Hvordan får vi mere lighed i uddan-
nelse? Agi Csonka, programansvarlig i 

Villum Fonden

19/09:  Hvordan løser vi flygtningekrisen? 
Thomas Gammeltoft-hansen, forsk-

ningsleder på Raoul Wallenberg institute 

of human Rights and humanitarian law

26/09:  Hvad svarer vi jihadisterne?  
Rasmus Alenius, seniorforsker,  

dansk institut for internationale Studier

03/10:  Hvordan forvrænger populismen 
demokratiet? Mogens herman hansen, 

lektor emeritus i klassisk filologi,  

Københavns Universitet

Samfund  
og verden



Anthony Giddens’ 
sociologiske univers

Holdnummer: 1822-037
Tid: 10/9, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Lars Bo Kaspersen, 
professor i statskundskab, Københavns 
Universitet

den verdensberømte britiske sociolog 

og baron Anthony Giddens runder i 

2018 de 80 år. Giddens har bidraget 

med et enormt forfatterskab. Samtidig 

er hans politiske tænkning også kendt 

som inspirationen bag Tony Blairs ’new 

labour’ strategi, der drog tankegods 

fra Giddens’ såkaldte midtersøgende 

’tredje vej’. i dag sidder han i house of 

lords for labour. Giddens er og bliver 

dog sociolog. i sine mange bøger har 

han bl.a. beskæftiget sig med national-

staten og Europa, globalisering, identi-

tet, seksualitet, politik og klima. Få en 

introduktion til Giddens’ univers.

10/09:  Social teori og sociologisk 
teori

17/09:  Fra nationalstatens  
fremvækst til den  
europæiske turbulens

24/09:  Globalisering og det post- 
traditionelle samfund

01/10:  Selvidentitet, seksualitet, 
det rene forhold og det post- 
traditionelle samfund

08/10:  Giddens og politikken: Fra den 
tredje vej til klimapolitikken

De store ideologier

Holdnummer: 1822-287
Tid: 30/9, 1 søndag, kl. 9.45-15.45
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 associeres 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 libera-

lismen 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.

Nationalisme i Europa

Holdnummer: 1822-152
Tid: 6/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

nationalismen og nationalstaten står stærkt i 

Europa. Stigende EU-skepsis, flygtningestrømme 

og den økonomiske krise er blandt de emner, der 

knytter sig til de nationalistiske partiers succes 

på tværs af Europa. Men hvad er nationalisme 

egentlig? og hvordan kommer nationalismen 

til udtryk i Europa lige nu? Få en grundlæg-

gende introduktion til teori om nationalisme, en 

udlægning af situationen i Europa lige nu – og 

fortællinger fra feltarbejde blandt nationalistiske 

partier i hele Europa. Kom bl.a. bag facaden hos 

Storbritanniens UKiP, græske Gyldent daggry og 

tyske Alternative für deutschland.

10.00:  Nationalisme, national identitet og fore-
stillede fællesskaber. Mads daugbjerg, 

lektor i antropologi, Aarhus Universitet

11.45:  Frokostpause 
12.30:  Nationalisme i Europa anno 2018.  

Uffe Østergaard, professor emeritus i 

historie, Copenhagen Business School

14.30:  En rejse i nationalismens Europa.  
hjalte Tin, forfatter og ph.d. i europæisk 

historie

Hvad kommer efter 
konkurrencestaten?

Holdnummer: 1822-008
Tid: 22/10, 7 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

den stigende europæisering og globalisering har 

sat en række af velfærdsstatens traditionelle in-

stitutioner under pres. denne udvikling har ken-

detegnet stort set alle de industrialiserede lande, 

hvor den skærpede internationale konkurrence 

har ført til et politisk ønske om mere liberalise-

ring. denne afregulering er gået hånd i hånd med 

nedskæringer i den offentlige sektor og en ’trim-

ning’ af de europæiske velfærdsstater. det har 

øget uligheden og fastholdt en høj arbejdsløshed. 

Selv blandt ’topøkonomer’ synes der at være op-

stået tvivl om denne konkurrencestats-tænkning 

overhovedet kan sikre bæredygtige løsninger.

22/10:  Konkurrencestaten: Har den leveret? 
En status. ove Kaj Pedersen, professor 

i statskundskab, Copenhagen Business 

School

29/10:  Demokrati og populisme. Er det 
modsætninger? Steen nepper larsen, 

lektor i uddannelsesvideskab, Aarhus 

Universitet

05/11:  For meget konkurrence / for lidt stat? 
Jesper Jespersen, professor i økonomi, 

Roskilde Universitet

12/11:  Hvordan kan den finansielle sektor 
styres og organiseres mere demokra-
tisk? ole Bjerg, lektor i filosofi,  

Copenhagen Business School

19/11:  Konsekvenser af internationale 
handelsaftaler og globale kapitalmar-
keder. Jakob Vestergaard, lektor i global 

politisk økonomi, Roskilde Universitet

26/11:  Konkurrencestaten – og alt det, der 
ikke kan købes for penge.  
niels Kærgård, professor i økonomi, 

Københavns Universitet

03/12:  Konkurrencestater og global bæredyg-
tighed. lars Josephsen, cand.scient., 

master of public policy
Tilmeld dig på 
Folkeuniversitetets 
hjemmeside 
www.fuau.dk 

Samfund  
og verden
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Et nyt Afrika på vej?

Holdnummer: 1822-158
Tid: 24/10, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

løveøkonomier, demokratiske revolutioner og 

optimisme. hungersnød, pirater og bistandsaf-

hængighed. Afrika er et kontinent i udvikling, 

men historier om menneskelige tragedier og 

væbnede konflikter florerer fortsat. hvorfor kan 

den mirakelkur, som igennem de seneste årtier 

har betydet fremgang i Asien, ikke eksporteres 

til det afrikanske kontinent? Er det kolonialismen 

og imperialismen, der er skyld i Afrikas vedva-

rende økonomiske og sociale nedtur? Vil Afrika i 

årene fremover komme til at spille en mere frem-

trædende rolle i den globaliserede verden? Er der 

grund til optimisme?

24/10:  Stagnation eller forandring: Politik og 
økonomisk udvikling i Afrika.  
Anne Mette Kjær, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

31/10:  Religiøse strømninger i Afrika.  
niels Kastfelt, lektor i kirkehistorie, 

Københavns Universitet

07/11:  Kriser, konflikter og sikkerhedspolitik i 
Afrika. holger Bernt hansen,  

professor emeritus i afrikastudier,  

Københavns Universitet

14/11:  Demokrati i Afrika – hvorfor er det så 
svært? Jørgen Elklit, professor i  

statskundskab, Aarhus Universitet

21/11:  Kina i Afrika – nykolonisering eller 
udviklingsalternativ? Peter Kragelund, 

institutleder og lektor i udviklingsstudi-

er, Roskilde Universitet

28/11:  Hvordan kommer Afrika videre? 
Ulandsbistand mv. Stig Jensen, lektor i 

afrikastudier, Københavns Universitet

Indblik i Europa

Holdnummer: 1822-153
Tid: 24/10, 7 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Europa har mødt store udfordringer i de seneste 

10 år. Tænk bare på krisen i Eurozonen i kølvan-

det på den globale finanskrise i 2008, de demo-

kratiske udfordringer i Centraleuropa, spirende 

nationalisme, flygtningestrømmene på tværs af 

Middelhavet og så selvfølgelig Brexit og valget 

af Trump i USA. Men hvor slem er situationen 

lige nu? der er nemlig også optimisme at spore 

derude. Økonomien har det bedre og nogle me-

ner, at modvinden har styrket samarbejdet. Kan 

Europa løse udfordringerne og fortsat gøre sig 

gældende i det 21. århundrede? 

24/10:  Stormagt eller museum? Europa i 
fremtiden. Jens ladefoged Mortensen, 

lektor i statskundskab, Københavns 

Universitet

31/10:  Folket og Europa. Er EU-folkeafstem-
ninger en god idé? Palle Svensson, 

professor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

07/11:  Hvor er den europæiske økonomi på 
vej hen? Jesper Jespersen, professor i 

økonomi, Roskilde Universitet

14/11:  Et anspændt forhold. Ukraine, Rusland 
og EU. Søren Riishøj, lektor emeritus i 

statskundskab, Syddansk Universitet

21/11:  Nye regionale nationalismer.  
Uffe Østergaard, professor emeritus i 

historie, Copenhagen Business School

28/11:  De nye grænser – Europa og migran-
terne. hans lucht, antropolog og 

seniorforsker, dansk institut for  

internationale Studier

05/12:  Storbritannien og EU – Status på 
Brexit. ole helmersen, lektor i engelsk, 

Copenhagen Business School

Christiansborg bag facaden

Holdnummer: 1822-078
Tid: 24/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

Mange af os følger med i politik. Vi er 

vidner til politikernes mudderkastning. 

og vi hører om blokpolitik og nødløg-

ne. om vækst, reformer og personsa-

ger. Men hvordan fungerer tingene på 

Christiansborg egentlig? Ja, hvem be-

stemmer i danmark? Partigrupperne 

har en afgørende rolle for, hvad der er 

på mediernes dagsorden. Men i de se-

neste år har vi også set en række sager, 

der har bragt forholdet mellem ministre 

og embedsmænd i fokus. og interesse-

organisationerne forsøger med deres 

lobbyarbejde ihærdigt at påvirke de 

politiske beslutninger. Samtidig hand-

ler politik om mennesker. og derfor 

kan psykologien også gøre os klogere 

på, hvem der egentlig bestemmer. Kom 

bag kulisserne på Christiansborg, når 

landets skarpeste forskere ruller tæp-

pet op og stiller skarpt på dansk politik.

24/10:  Partierne på Borgen: Politik 
bag lukkede døre. helene 

helboe Pedersen, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

31/10:  Magt, ministre og embeds-
mænd. Jørgen Grønnegård 

Christensen, professor  

emeritus i statskundskab, 

Aarhus Universitet

07/11:  Lobbyernes indflydelse i 
dansk politik. Anne Skorkjær 

Binderkrantz, professor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

14/11:  Medierne og politikerne. 
Christoffer Green-Pedersen, 

professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

21/11:  Psykologi? Politikernes 
sprogbrug og vores holdnin-
ger. lene Aarøe, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet
”  Politikerne kommer ikke langt uden bistand fra 
embedsmændene. Det stiller store krav til samspillet 
mellem politikere og embedsmænd.”

Jørgen Grønnegård Christensen
Professor emeritus i statskundskab, Aarhus Universitet
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Store antropologer

Holdnummer: 1822-413
Tid: 25/10, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

i dag får de fleste af os erfaringer med 

andre kulturer og møder ukendte skik-

ke på rejser og herhjemme. Antropo-

logi er studiet af verdens kulturer og 

samfund, og oplevelsen af kulturelle 

forskelle og menneskelige ligheder er 

antropologiens fokus. Med udgangs-

punkt i antropologiens historie, tæn-

kere og metoder giver forelæsningerne 

de mest centrale værktøjer til at forstå 

en mangfoldig verden. Værktøjer, der 

kaster lys over de udsagn om globali-

sering, multikulturalisme, integration, 

kultur og udvikling, som er centrale i 

nutidens debatter om verden. 

25/10:  Pierre Bourdieu. lisanne 

Wilken, lektor i europastudier, 

Aarhus Universitet

01/11:  Marcel Mauss. Bodil Selmer, 

lektor i antropologi,  

Aarhus Universitet

08/11:  Erving Manual Goffman. 
Torsten Kolind, professor i 

socialvidenskabelig rusmiddel-

forskning, Aarhus Universitet

15/11:  Bronisław Malinowski. Bodil 

Selmer, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

22/11:  Clifford Geertz. Jakob Krau-

se-Jensen, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

På vej til Japan

Holdnummer: 1822-167
Tid: 25/10, 6 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

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

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

rakter, hvis man ved noget på forhånd. hvad er 

japanerne for et folk, og hvilken historie bærer de 

med sig? hvordan oplever man bedst deres byer, 

haver og huse, og hvad er egentlig baggrunden 

for deres særegne arkitektur? hvilke bøger kan 

man læse, og hvilke film bør man se før rejsen? 

og hvad er det for et sprog, vi møder? Kunst er 

en væsentlig del af japansk kultur, så hør også 

om kunstmuseer og deres samlinger og historie. 

Uden mad og drikke dur helten ikke, så vi skal 

naturligvis omkring de mange forskellige typer af 

mad, spisesteder, kokkeskoler og de små barer, 

hvor man kan smage sake.

25/10:  Historien i Japans nutid. Asger Røjle 

Christensen, journalist og forfatter

01/11:  Japansk arkitektur og rumopfattelse. 
Anders Brix, professor i arkitektur, det 

Kongelige danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, design og Konservering

08/11:  Litteraturen og sproget. Mette holm, 

oversætter og cand.mag. i japansk

15/11:  Japans kunstmuseer – koncepter og 
samlinger. Gunhild Borggreen, lektor i 

kunsthistorie og visuel kultur,  

Københavns Universitet

22/11:  Maden på turen. Katrine Klinken,  

kok, mad- og rejseskribent

29/11:  Liv og død i fire japanske filmper-
ler. Rasmus Brendstrup, cand.mag. i 

moderne kultur og kulturformidling og 

programredaktør, Cinemateket

Penge

Holdnummer: 1822-161
Tid: 25/10, 5 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

nationalbanken laver kun ca. 6 % af vores pen-

ge, nemlig sedlerne og mønterne, mens resten er 

cifre på vores bankkonti. Sådan får vi vores løn, 

betaler med dankort og MobilePay samt shopper 

på nettet. disse kontopenge styres af bankerne, 

men næsten ingen forstår hvordan. international 

forskning påpeger, at banker skaber nye penge, 

når de låner dem ud. når lånet tilbagebetales, op-

hører pengene med at eksistere. Så hvad er det 

egentlig for noget med penge? hvor kom pen-

gene fra, da boblen bristede under finanskrisen 

i 2008? hvilke alternativer eksisterer der, hvor 

pengeskabelsen overgives til samfundet?

25/10:  Når banker skaber penge som trylle-
støv. ib Ravn, lektor i organisatoriske 

videnprocesser, Aarhus Universitet

01/11:  Myter og fakta om pengeskabelsen. 
Gustav Elias dahl, hA (mat.)

08/11:  Realkreditten og bankerne: Fusionen 
fra helvede. Rasmus hougaard nielsen, 

videnskabelig medarbejder,  

Copenhagen Business School

15/11:  Betalingsmiddel eller magtinstrument. 
Penge i et idéhistorisk perspektiv. 
Tune Revsgaard nielsen,  

MSc i økonomisk historie

22/11:  Pengereform. Er et demokratisk og 
transparent pengesystem muligt? 
Jonas Jensen, cand.scient.pol.

Tokyo-området har været be-
boet siden forhistorisk tid, men 
byudviklingen er primært sket 
efter, at Tokyo blev kejserlig 
hovedstad i 1868.
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Sharia, Islam og demokrati i Europa

Holdnummer: 1822-281
Tid: 11/11, 1 søndag, kl. 9.45-15.45
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Valdemar Vinding, postdoc i 
islamiske studier, Københavns Universitet

islamisk ret, sharia og dets forhold til demokrati 

står som noget af det mest kontroversielle i de-

batten om islam i Europa og danmark. For mus-

limer er sharia en ufravigelig del af religionen, 

men for mange politikere og debattører er sharia 

uforeneligt med demokrati. Samtidig foregår der 

en stor kamp inden for islam om, hvordan sharia 

skal forstås og foreskrives. Så hvad er islamisk 

ret egentlig? hvad er forholdet mellem islam, is-

lamisme og sharia? hvordan forstås islamisk ret 

i samfundsdebatten i danmark og Europa? og 

hvordan kommer muslimers retsforståelse til ud-

tryk i vestlige samfund? Få nogle af svarene her.

Sproget får det glatte lagen!  
Faste vendinger i forandring

Holdnummer: 1822-159
Tid: 24/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent, 
Folketingets Administration

Amalie fra Paradise hotel gør det meget. Journa-

lister og politikere gør det en del, og selv den ikke 

helt unge generation gør det indimellem. Vi æn-

drer konstant en lille smule på de faste vendin-

ger. nogle mere bevidst end andre. Vi skal se på 

danskeres kultur i forandring og på, hvordan vi 

hele tiden sikrer, at ordsprog og talemåder pas-

ser til den tid, vi skal bruge dem i. Vi skal se på 

tekst- og billedeksempler med både talesprogets 

og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde 

eksempler, der enten styrker smilenes størrelse 

eller får mavesyren til at skumme. ”Verden er af 

lava”. Eller hvad siger du? 

Alt hvad du bør vide om samfundet

Holdnummer: 1822-498
Tid: 1/11, 6 torsdage, kl. 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

Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud 

i dag, og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden? 

hør om danmarks økonomi, velfærdssystem, 

parlamentariske system, retsvæsen, sikkerheds-

politik og meget mere. disse elementer vil blive 

set i perspektiv af fortiden og skue ud i fremti-

den. Mød centrale danske samfundsforskere, og 

bliv klædt på til at deltage i samfundsdebatten.

01/11:  Danmarks parlamentariske system. 
Palle Svensson, professor i  

statskundskab, Aarhus Universitet

08/11:  Danmarks moderne statshistorie. 
Claus Møller Jørgensen, lektor i historie, 

Aarhus Universitet

15/11:  Velfærdsstaten. Jørgen Goul Andersen, 

professor i statskundskab,  

Aalborg Universitet

22/11:  Økonomi. Jesper Jespersen, professor i 

økonomi, Roskilde Universitet

29/11:  Danmarks sikkerhedspolitik. Peter 

Viggo Jakobsen, lektor i forsvars- og 

sikkerhedspolitik, Forsvarsakademiet og 

professor, Center for War Studies, SdU

06/12:  Dansk retsvæsen. Sten Schaum-

burg-Müller, professor i jura,  

forskningsleder, Syddansk Universitet

Karl Marx

Holdnummer: 1822-155
Tid: 3/11, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mads P. Sørensen, seniorforsker i 
statskundskab, Aarhus Universitet

i 2018 er det 200 år siden, at Karl Marx blev født. 

han blev en af de mest indflydelsesrige tænkere, 

verden nogensinde har set. Ved Marx’ begravel-

se holdt hans ven Friedrich Engels en tale, der 

opsummerede hans betydning for videnskaben. 

Engels sammenlignede Marx med darwin. Mens 

darwin havde opdaget loven for naturens ud-

vikling, så havde Marx ifølge Engels opdaget 

den menneskelige histories udviklingslov. i dette 

forelæsningsmaraton introduceres der til teorien 

såvel som problematikken om fremmedgørel-

se, der optog Marx i de unge år. Vi vil også se 

nærmere på Marx’ kritik af kapitalismen, som han 

arbejdede på de sidste 30 år og som førte til ho-

vedværket ’das Kapital’.

Marokko

Holdnummer: 1822-162
Tid: 24/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164

Marokko er et land i stærke farver med 

en dramatisk og ofte blodig historie. 

området er blevet erobret mange gan-

ge, men har til tider selv erobret og 

domineret sine naboer. hvordan ser 

landet ud i kølvandet på det Arabiske 

Forår – og hvilken rolle spillede foråret i 

Marokko?  Forløbet vil også undersøge 

landets rolle i kvinde- og ligestillings-

kampen i nordafrika. Sidst, men ikke 

mindst, så er den oprindelige befolk-

ningsgruppe berberne et fascinerende 

og afgørende bekendtskab, når man 

beskæftiger sig med Marokko. Vi run-

der af med deres historie, nuværende 

vilkår og betydning for landets kultur. 

Efter forelæsningerne kan du høre 

mere om rejser til Marokko med Vik-

tors Farmor. læs også om rejser med 

Viktors Farmor på side 11 og 45.

10.00:  Marokko og Det Arabiske 
Forår. Jesper Petersen, 

ph.d.-studerende i historie og 

religionsvidenskab,  

lunds Universitet

11.45:  Frokostpause
12.15:  Fra Harem til islamisk 

feminisme. Jesper Petersen, 

ph.d.-studerende i historie og 

religionsvidenskab,  

lunds Universitet

14.15:  Berberne i Marokko.  
Kirsten Gynther holm,  

cand.mag. i etnografi
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Forstå Trumps USA

Holdnummer: 1912-132
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

For mange danskere kom valget af do-

nald Trump som USA’s 45. præsident 

som et chok. ikke mindst, fordi han i sin 

retorik og politik giver udtryk for reak-

tionære og ofte racistiske holdninger, 

som virker i modstrid med amerika-

nernes stolte traditioner for demokrati 

og idealer om et velfungerende multi-

kulturelt samfund. i denne serie kastes 

der lys over det amerikanske samfund 

anno 2019 og de sociale, kulturelle og 

samfundsmæssige tendenser, der gav 

Trump sejren, analyseres.

21/01:  Women’s March, Ivanka 
og kampen om kvinderne. 
Marianne Kongerslev, adjunkt 

i kultur og globale studier, 

Aalborg Universitet

28/01:  Det globale USA: Immigration 
og multikulturalisme. Jørn 

Brøndal, professor og leder 

af Center for Amerikanske 

Studier, Syddansk Universitet

04/02:  Amerikanske maskuliniteter. 
Thomas Ærvold Bjerre, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

11/02:  NFL som politisk kampplads. 
Anders Bo Rasmussen, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

18/02:  Hillbillies – USA’s hvide 
underklasse. Marianne 

Kongerslev, adjunkt i kultur 

og globale studier, Aalborg 

Universitet

25/02:  Medier og pressefrihed under 
USA’s første reality-tv præ-
sident. Anne Mørk, adjunkt i 

amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

Globale udfordringer – set fra fire 
store aktørers perspektiv

Holdnummer: 1912-125
Tid: 23/1, 7 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Tilrettelæggere: Jesper Jespersen, professor i  
økonomi, Roskilde Universitet og Lars Josephsen, 
cand.scient., master of public policy

Verden er blevet mindre gennem de seneste 30 

år. Murens fald eksponerede den liberale, øko-

nomiske og politiske dagsorden globalt. denne 

udvikling har haft konsekvenser i form af fortsat 

økonomisk globalisering, stigende miljøbelast-

ning og øget ulighed. de globale udfordringer 

har karakter af en sammenhængende grænse-

overskridende krise, og de enkelte nationer kan 

ikke løse problemerne alene. Forelæsningsræk-

ken indledes ved at sætte fokus på en række af 

de uomgængelige fælles globale udfordringer. 

På denne baggrund belyses de fem største glo-

bale aktørers holdninger og politiske tiltag ift. at 

løse de presserende problemer. 

23/01:  Den økonomiske globalisering: Handel, 
finans og ulighed. Jakob Vestergaard, 

lektor i global politisk økonomi,  

Roskilde Universitet

30/01:  Klimaændringer og befolkningstil-
vækst. Jesper Jespersen, professor i 

økonomi, Roskilde Universitet og  

lars Josephsen, cand.scient., master of 

public policy

06/02:  Kina. Jørgen delman, professor i  

kinastudier, Københavns Universitet

13/02:  USA. Jens ladefoged Mortensen,  

lektor i statskundskab, Københavns 

Universitet

20/02:  Rusland. Flemming Splidsboel hansen, 

seniorforsker, dansk institut for  

internationale Studier

27/02:  EU. Sarah dieckmann, analytiker,  

cand.soc., dEo

06/03:  FN og de fire store aktører. louise Riis 

Andersen, seniorforsker, dansk institut 

for internationale tudier

Danske bander – fra Bullshit til LTF

Holdnummer: 1822-408
Tid: 11/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

2017 stod i bandernes tegn. For det første udbrød 

krigen mellem loyal to Familia og nogle mindre 

nørrebro-grupperinger. der blev svaret igen med 

visitationszoner og en bandepakke, der lover hø-

jere straffe. For det andet udkom Cavling-vin-

deren ’Bullshit – fortællingen om en familie’, der 

tegner et barskt, forarmet og rørende portræt af 

taberne af krigen mellem Bullshit og hells Angels 

i 1980’erne. Et år senere ser vi nærmere på, hvad 

der er op og ned i debatten om banderne. hvor-

for bliver nogle unge tiltrukket af det hårde mil-

jø? og hvad kan man gøre for at forebygge deres 

radikalisering? Mød forfatterne til ’Bullshit’ samt 

en forsker i bandepsykologi til en aften, der ser 

nærmere på livet med og i danske bander.

17.30:  Dansk bandekriminalitet – stemmer 
fra en bande. Kirsten Elisa Petersen,  

lektor i pædagogisk psykologi,  

Aarhus Universitet

19.45:  Bullshit – fortællingen om en familie. 
Janus Køster-Rasmussen, forfatter og 

journalist, dR og Camilla Stockmann, 

forfatter og journalist, Politiken

Hvad skal vi lave, når robotterne 
laver det hele?

Holdnummer: 1912-119
Tid: 16/1, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Underviser: Philipp Schröder, professor i økonomi 
og medlem af Disruptionrådet, Aarhus Universitet

Computerne har overhalet mennesket på mange 

områder. de kan slå os i skak, Jeopardy og det 

kinesiske spil Go. i USA er robotten Ross påbe-

gyndt arbejdet som advokat med speciale i kon-

kursret. det er altså ikke ’blot’ spil og det klassi-

ske arbejde, der bliver påvirket af ny teknologi, 

men også højt kvalificeret arbejdskraft. nogle 

taler om en ny industriel revolution. Andre bru-

ger udtrykket ’disruption’, der betegner, når en 

branche grundlæggende ændres af ny teknologi. 

Regeringen har tilmed nedsat et ’disruptionråd’, 

der konkluderer arbejdet i efteråret 2018. hvilke 

økonomiske effekter forventes af automatiserin-

gen, og hvad siger de nyeste data? og hvordan 

møder vi udfordringerne som arbejder, virksom-

hed og samfund?
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Iran – efter revolutionen

Holdnummer: 1912-095
Tid: 11/3, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Christian Elling,  
lektor i tværkulturelle- og regionale studier,  
Københavns Universitet

i 2019 er det 40 år siden, en islamisk præst steg 

ud af et fly i Teheran og igangsatte den iranske 

revolution. Ayatollah Khomeini væltede 2.500 

års persisk kongedømme og satte islamismen på 

agendaen. iran er i dag den vigtigste spiller i et 

Mellemøsten splittet mellem iran på den ene side 

og Saudi-Arabien, israel og USA på den anden. 

og der går sjældent en dag uden iran i nyheder-

ne. Trump har revet atomaftalen over og beskyl-

der iran for terror, mens andre ser iran som en 

del af løsningen på konflikterne i regionen. Få et 

historisk og aktuelt indblik i iran.

Indblik i Mellemøsten

Holdnummer: 1912-096
Tid: 23/4, 7 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. det 

er en kompleks region, hvor forskellige kulturer, 

politiske dagsordener og økonomiske betin-

gelser både mødes og støder sammen. islamisk 

Stat, krigen i Syrien, enorme flygtningestrømme, 

kup og demonstrationer har alt sammen præget 

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.

23/04:  Iran. Rasmus Christian Elling,  

lektor i tværkulturelle- og regionale 

studier, Københavns Universitet

30/04:  Irak. helle lykke nielsen, lektor i  

mellemøststudier, Syddansk Universitet

07/05:  Golfstaterne. Martin hvidt, lektor i 

mellemøststudier, Syddansk Universitet

14/05:  Egypten (på letforståeligt engelsk). 
Mark Sedgwick, professor MSo i  

islamstudier, Aarhus Universitet

21/05:  Israel og Palæstina. Peter lodberg,  

professor MSo i teologi,  

Aarhus Universitet

28/05:  Jordan. Peter Seeberg, lektor i  

mellemøststudier, Syddansk Universitet

04/06:  Syrien. Peter Seeberg, lektor i  

mellemøststudier, Syddansk Universitet

Rule, Britannia! 
Storbritannien før og efter 
Brexit

Holdnummer: 1912-093
Tid: 1/5, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Solen går aldrig ned over det britiske 

imperium. Sådan hed det, da Storbri-

tannien administrerede en femtedel 

af verdens befolkning og rakte ud i 

alle klodens afkroge. Briterne har for 

mange af os stået som et stærkt for-

enet kongerige, men Brexit har afsløret 

et splittet Storbritannien. 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 nationerne i Storbri-

tannien. En udfordring, der yderligere 

drives frem af nationalisme og uafhæn-

gighedsbevægelser, som har ført til en 

intern krise.

01/05:  Brexit i bakspejlet: Storheds-
vanvid eller strategisk ge-
nistreg? Stuart James Ward, 

professor i global historie, 

Københavns Universitet

08/05:  Engelsk identitet: Imperium, 
Storbritannien og Europa. 
Sara dybris McQuaid, lektor 

i britisk og irsk historie og 

samfund, Aarhus Universitet

15/05:  Irland efter Brexit: Ny dyna-
mik i gamle konflikter? Sara 

dybris McQuaid, lektor i britisk 

og irsk historie og samfund, 

Aarhus Universitet

22/05:  Et valg mellem to Unioner: 
Skotland efter Brexit. ole 

helmersen, lektor i engelsk, 

Copenhagen Business School

29/05:  Hvorfor Wexit? Wales før og 
efter Brexit. lisanne Wilken, 

lektor i europastudier,  

Aarhus Universitet

Israel og Palæstina

Holdnummer: 1912-115
Tid: 26/1, 1 lørdag, 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Bjarke Vestesen, journalist,  
Fyens Stiftstidende

En stribe land på størrelse med Jylland. det er 

svært at finde andre områder i verden, der rum-

mer så store konflikter og kontraster på så lidt 

plads, som det er tilfældet i israel og Palæstina. 

ofte bliver konflikten dog kogt ned til en kamp 

mellem to stridende grupper, men virkeligheden 

er langt mere nuanceret. i israel lever ortodokse 

jøder med tildækkede kvinder side om side med 

israelske mænd og kvinder i jakkesæt. og det 

samme gør sig gældende for palæstinenserne, 

hvor fx kønsrollerne også er blevet påvirket af den 

lange konflikt. Få en grundlæggende introduktion 

til israel og Palæstina - og på forholdet til resten 

af verden. Efter foredragene kan du høre mere om 

rejser til israel med Viktors Farmor. læs også om 

rejser med Viktors Farmor på side 11 og 45.

10.00:  Historien om Israel og Palæstina 
11.45:  Frokostpause
12.30:  En mosaik – det jødiske folk
14.30:  Israel og omverdenen

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

Holdnummer: 1912-094
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Jespersen, professor i økonomi, 
Roskilde Universitet

John Maynard Keynes revolutionerede den sam-

fundsøkonomiske forståelse og betydningen af 

økonomisk politik. han blev arkitekten bag det 

20. århundredes mest fremgangsrige periode 

fra 1945 til 1970, der var præget af økonomisk 

vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed. Vi ser på, 

hvordan Keynes kunne bryde med den klassiske, 

stærkt markedsorienterede, økonomiske teori. 

Keynes’ tilgang blev afløst af neoliberal øko-

nomisk teori og politik. Men i kølvandet på det 

finansielle sammenbrud i 2008 blev Keynes at-

ter 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 konse-

kvenserne af den stærkt stigende ulighed i de 

vestlige lande. 
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Politikerlede og medieskepsis 
– forholdet mellem politikerne, 
pressen og borgerne

Politikere og journalister skraber generelt bunden, når der årligt må-

les på faggruppers troværdighed. Men har den politiske journalistik 

et problem? har politikerne? og hvad betyder denne skepsis over for 

politikere og journalister for borgerne og for det demokrati, vi kender?

Blandt politikerne på Christiansborg rejser sig en frustration over 

pressens fokus på konflikter, interne dramaer og clickbaits, mens 

journalisterne på den anden side oplever en øget distance mellem 

de to faggrupper og en stadigt voksende indsats blandt politikerne 

for at miskreditere deres politiske modstandere. i midten står vi som 

borgere fanget i krydsilden med en dalende tillid. For hvis vi hverken 

stoler på dem, der har magten, eller dem der er sat til at holde opsyn 

med dem, stoler vi så egentlig på demokratiet?

i anledning af Folketingets Presseloges 100 års jubilæum i år har 

center for konstruktiv journalistik, Constructive institute, taget ini-

tiativ til en række debatter om pressens rolle i demokratiet 2018. 

Ved fem arrangementer rundt i det danske land vil fremtrædende 

medlemmer af Folketinget, journalister fra Christiansborg samt lo-

kale borgmestre og redaktører diskuterer, hvad udfordringerne er, 

dele frustrationer og gå i dialog med borgerne om mulige løsninger. 

Debatturnéen er arrangeret af Constructive Institute i samarbejde 

med Folketingets Presseloge og Folkeuniversitetet i Aarhus. Arran-

gementerne er støttet af TrygFonden.
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Kom til debat  
i fem byer
Aalborg

Tid: 19/11, 1 mandag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Aalborg Universitet, Rendsburggade 14,  
lokale 3.107 
Tilmelding: fuaalborg.dk

København

Tid: 21/11, 1 onsdag, kl. 12.00-15.00
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Christiansborg, Fællessalen, 1240 København K
Tilmelding: fuau.dk

Aarhus

Tid: 22/11, 1 torsdag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Aarhus Universitet, AIAS Auditorium, bygning 
1632, Høegh-Guldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C
Tilmelding: fuau.dk

Kolding

Tid: 26/11, 1 mandag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding, auditoriet
Tilmelding: fuodense.dk

Odense

Tid: 28/11, 1 onsdag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55,  
hovedindgangen, lokale U100, 5230 Odense M
Tilmelding: fuodense.dk

Program
Holdnummer: 1822-509
Tid: 21/11, 1 onsdag, kl. 12.00-15.00
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Christiansborg, Fællessalen, 1240 København K

12.00:  Velkomst ved direktør for Constructive institute, 

Ulrik haagerup

12.15:  oplæg fra et panel af folketingspolitikere, journa-

lister på Christiansborg samt lokal borgmester og 

chefredaktør. Efterfølgende debat og spørgsmål 

fra salen

13.15:    Pause med kaffe og kage

13.40:   Kort oplæg ved forsker om forholdet mellem 

politikere, presse og borgerne

13.55:   Fortsat debat mellem paneldetagerne og med 

spørgsmål fra salen

14.55:   Afslutning og opsamling ved Constructive  

institute

15.00:   Tak for i dag
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Ledelsespsykologi

Holdnummer: 1822-017
Tid: 3/9, 5 mandage, kl. 19.45-21.30 (Ingen undervisning 1/10)
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 880 kr., studerende 580 kr. (bog værdi 329 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

de konkrete udfordringer, som organisationer står overfor 

i en stadig mere globaliseret verden, kalder på nye forstå-

elser af ledelse. Bliv introduceret for den nyeste forskning 

inden for ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om 

processer og opgaver, snarere end frontfigurer og kontrol. 

ifølge ledelsespsykologien bør vi vende blikket fra lederen 

som person og kigge nærmere på ledelse som sociale pro-

cesser, der findes i vores organisationer, i vores arbejdsliv 

og i alle de andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv. 

Forelæsningsrækken indledes med en præsentation af den 

særlige ledelsespsykologiske optik, hvorefter der stilles 

skarpt på en række specifikke temaer, som er centrale for 

nutidens ledere. 

03/09:  Introduktion til ledelsespsykologi – lederen som 
person og ledelse som social praksis.  
Claus Elmholdt, lektor i ledelses- og  

organisationspsykologi, Aalborg Universitet

10/09:  Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel.  
hanne dauer Keller, lektor i læringsteori,  

Aalborg Universitet

17/09:  Ledelse, magt og konflikt. Morten Kusk Fogs-

gaard, cand.psych., erhvervs-ph.d.-stipendiat i 

ledelses- og organisationspsykologi,  

Aalborg Universitet

24/09:  Ledelse af kreativitet. Stephanie Bäckström, 

partner, lEAd

08/10:  Ledelse af motivation. laust Søndertoft  

Pedersen, ledelseskonsulent, lEAd

Forhandling for vindere

Holdnummer: 1822-143
Tid: 4/9, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Hansen, studielektor i 
forhandlingsteknik, Aarhus Universitet og 
LIS Consult

Vi forhandler alle hver dag og har gjort 

det siden, vi var små. dengang forhand-

lede vi med vores forældre for at opnå 

noget. Som voksne forhandler vi med 

vores chef, kolleger og samarbejdspart-

nere foruden vores børn, kæreste eller 

ægtefælle. der er forskel på, om der 

skal forhandles om optagelse af et nyt 

EU-medlemsland, eller om emnet er rej-

semålet for familiens kommende ferie, 

men når alt kommer til alt, er den cen-

trale proces to forhandlere, der skal for-

handle sig frem til en løsning, de begge 

kan leve med. hvor god, man er til den-

ne proces, afgør, hvor let man kommer 

gennem hverdagen, og hvor gode re-

sultater man skaber. Få ny viden og in-

spiration til at vinde dine forhandlinger.

04/09: Hvad er en forhandling?
11/09:  Forhandlingens faser
18/09: Forberedelsen til  

forhandlingen

Forandringsledelse uden 
forandringslede

Holdnummer: 1822-209
Tid: 5/9, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 746 kr., studerende 546 kr. 
(bog værdi 379 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Hanne Jessen Krarup,  
advokat, ledelsesrådgiver og master i 
ledelses- og organisationspsykologi

Forandringer lurer konstant. de har et 

blakket ry og udfordrer din hverdag som 

leder og som medarbejder. Men hvor 

stammer forandringsleden fra, hvordan 

skal du gribe forandringsprocessen 

an, og hvordan agerer du som foran-

dringsleder? Forandringsledelse uden 

forandringslede tager afsæt i bogen af 

samme navn og bygger på tre indbyr-

des afhængige parametre, som alle skal 

tilgodeses, hvis forandringsprocessen 

skal lykkes. Få indblik i en integrativ 

tilgang til forandringsledelse, der gen-

nem både tankeværktøjer og konkrete 

handleværktøjer forbedrer oddsene for 

succesfulde forandringer betragteligt.

25/10:  Mellem management og 
leadership

01/11:  Kig indad, før du handler 
udad

08/11:  Medarbejdermotivation og 
-involvering

Organisation,
ledelse og
kommunikation



Den retoriske værktøjskasse

Holdnummer: 1822-016
Tid: 5/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

de fleste kender det. Argumenterne 

snubler over hinanden, og ordene kom-

mer ikke ud over rampen. For formid-

lingens kunst er mere end overlevering 

af viden. Men hvordan mestrer man 

formidling, der fænger? Bliv klogere 

på alt fra kropssprogets indflydelse på 

kommunikationen til den gode argu-

mentations grundtrin, når vi åbner op 

for en værktøjskasse fuld af retoriske 

hjælpemidler. Få et grundigt indblik i 

kommunikationens forskellige facetter 

og en række konkrete redskaber til at 

blive en bedre kommunikator.

05/09:  Introduktion til retorikkens 
verden. Sofie Venge Madsen, 

studielektor i retorik,  

Aarhus Universitet

12/09:  Retorisk argumentation. 
heidi Jønch-Clausen, ph.d. og 

adjunkt ved Center for journa-

listik, Syddansk Universitet

19/09:  Forberedelse der fremmer dit 
nærvær. linda Greve, ph.d. i 

virksomhedskommunikation 

og undervisningsudvikler, 

Aarhus Universitet

26/09:  Kropssprogets betyd-
ning – om præsentation, 
stemmebrug og nervøsitet. 
linda Greve, ph.d. i virk-

somhedskommunikation og 

undervisningsudvikler, Aarhus 

Universitet

03/10:  Giv teksten liv. Andreas 

Graae, ph.d.-studerende i 

kulturvidenskab, Syddansk 

Universitet

10/10:  Fortællinger, der gør en 
forskel. Stefan iversen, lektor 

i nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet

Mødefacilitering

Holdnummer: 1822-119
Tid: 30/9, 1 søndag, kl. 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, lektor i organisatoriske  
videnprocesser, Aarhus Universitet

hvordan får man møder, der er værdiskabende, 

effektive, involverende, muntre, korte og fåtalli-

ge? det gør man ved at facilitere dem. det vil sige 

styre deres form stramt og venligt, så indholdet 

og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering er 

en form for myndig og inkluderende mødeledel-

se, der næsten umærkeligt bringer det bedste 

frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen når 

det hele på den aftalte tid. Forløbet introduce-

rer en række redskaber til mødefacilitering, og 

deltagerne afprøver dem i mindre, faciliterede 

grupper. Central er den kunst at fokusere en dis-

kussion, når en meget-talende mødedeltager har 

sadlet kæphesten og er på vej ud over prærien. 

Vi skal også øve, hvordan man med faciliterende 

spørgsmål kan kvalificere et møde, der ledes af 

en anden person. Forløbet henvender sig til alle 

med mødeansvar. 

Millionærklubben

Holdnummer: 1822-082
Tid: 10/10, 1 onsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: Lau Svenssen, aktieekspert, Aktieinfo

Mange drømmer om overskuelige råd og store af-

kast, når samtalen falder på aktieinvestering. 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 let at omsæt-

te i praksis, når Folkeuniversitetet blænder op for 

en aften i selskab med en af aktieeksperterne fra 

Radio24syvs ’Millionærklubben’. Få styr på ter-

mer som indeks, kurtage og bear-marked i sel-

skab med aktieekspert lau Svenssen. 

Bedre videndeling på tværs

Holdnummer: 1822-007
Tid: 23/10, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164

Videndeling er vigtig og skal understøttes bedst 

muligt på arbejdspladsen. Men videndeling er 

også lidt af et hurra-ord og dermed et område 

fyldt med historier og floskler, der udråber vi-

dendeling som den eneste sikre vej til succes. 

Få indblik i videndelingens dnA, hvordan vi-

dendeling udfordrer organisationer, og hvordan 

videndeling bedst muligt understøttes. Forløbet 

berører områder som arbejdsrum, distancearbej-

de, facilitering, ledelse og netværk, der alle netop 

påvirker – og er påvirket af – videndeling. Fore-

læsningsrækken tager afsæt i bogen ’Bedre vi-

dendeling – teoretiske og praktiske perspektiver’ 

(hans Reitzels Forlag).

23/10:  Barrierer for videndeling.  
Christian Waldstrøm, lektor i netværk og 

organisation, Aarhus Universitet

30/10:  Videndeling kan faciliteres. ib Ravn,  

faciliteringstræner og lektor i  

organisatoriske videnprocesser,  

Aarhus Universitet

06/11:  Mod bedre videndeling. Peter holdt 

Christensen, lektor i organisation og 

ledelse, Copenhagen Business School

13/11:  Relationer og videndeling.  
Jesper Christensen, ph.d.-stipendiat i 

strategi og globalisering,  

Copenhagen Business School

20/11:  Videndeling i et globalt og tværkul-
turelt perspektiv. Thomas Tøth, ph.d., 

konsulent og ekstern lektor i ledelse 

og globalt samarbejde, Copenhagen 

Business School

27/11:  Ledelse af videndeling. Søren h.  

Jensen, lektor i strategi, ledelse og 

viden, Copenhagen Business School

Organisation,
ledelse og
kommunikation
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Tæller vi det der tæller? Målstyring 
og standardisering i arbejdslivet

Holdnummer: 1822-115
Tid: 24/10, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1010 kr., studerende 660 kr.  
(bog værdi 299 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Kender du fornemmelsen af hele tiden at skulle 

præstere? Vi kvantificerer og måler os selv som 

aldrig før. Rationalet er, at vi på den måde bli-

ver mere effektive og produktive i arbejdslivet – 

men bliver vi nødvendigvis det, når vi tæller alt? 

og kan alle arbejdsopgaver måles og gøres op i 

tal og smiley-ordninger? nu kan du få et kritisk 

perspektiv på ’målstyringens herredømme’, som 

påvirker arbejdslivet for dig og for hundredtu-

sindvis af andre danskere. i denne forelæsnings-

række vil forfatterne til bogen ’Tæller vi det der 

tæller’ (Forlaget KliM) komme med deres bud 

på, hvilke konsekvenser der er ved målstyring 

og standardisering i arbejdslivet. Bogen kan til-

købes forelæsningsrækken. 

24/10:  Lederen: Når ledere vurderer og rater 
sine medarbejdere. Malene Friis Ander-

sen, ph.d., cand.psych.aut. og postdoc, 

det nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø og selvstændig  

organisationspsykolog

31/10:  Derfor siger personlighedstest ikke 
noget om personer. lars lundmann, 

ekstern lektor i psykologi,  

Københavns Universitet

07/11:  Brugerdrevne standarder i socialt 
arbejde. Mads Bank, postdoc, ph.d. i 

psykologi, Københavns Universitet

14/11:  Præstationsledelse gentænkt. Kenneth 

Børgesen, ph.d.-studerende i ledelses- 

og organisationspsykologi,  

Aalborg Universitet og dTU

21/11:  Arbejdsmiljøet – stress, kontrol eller 
frihed? Peter dahler-larsen, professor i 

statskundskab, Københavns Universitet

28/11:  Pædagogisk praksis mellem kvali-
tetsløft og faglig erosion. Mia husted, 

docent i forskning og udvikling,  

professionshøjskolen UCC

Kreativitet og innovation  
i teori og praksis

Holdnummer: 1822-273
Tid: 25/10, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Brian Frandsen, designer og inno-
vationskonsulent, Fandenivoldsk Forandring og 
Alexandra Benedicte Collin, kommunikations- og 
innovationskonsulent, Benedicte Kommunikation

Kreativitet og innovation er buzzwords, som bli-

ver brugt i flæng. Vi skal fremme kreativitet på 

arbejdspladsen, og den innovative medarbejder 

er i høj kurs. derfor er det paradoksalt, at mange 

kun har et mudret billede af, hvad kreativitet og 

innovation er. og kun sjældent en god forståelse 

af, hvordan de to spiller sammen. Forløbet hen-

vender sig til dig, der har lyst til at udforske kre-

ativitet og innovation i dybden. Få en kombineret 

teoretisk og praktisk forståelse af begreberne fra 

forskellige vinkler og lær, hvordan du skaber ram-

men for nytænkning og udvikling i arbejdslivet. 

På forløbet vil vi undersøge, eksperimentere og 

sammen blive klogere på, hvordan man opbyg-

ger, understøtter og træner et kreativt mindset. 

God grammatik

Holdnummer: 1822-361
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Richard Madsen, adjunkt i anvendt 
lingvistik, Aalborg Universitet

God kommunikation bygger på korrekt sprog-

brug, og korrekt sprogbrug forudsætter et godt 

kendskab til sprogets system. denne dag vil du 

få svar på spørgsmål om overordnede emner, 

som hvad der karakteriserer dansk, og hvordan 

dansk typisk adskiller sig fra andre sprog. herud-

over vil vi dykke ned i konkrete sproglige spørgs-

mål, som eksempelvis hvornår man skal skrive 

’nogle’, og hvornår man bruger ’nogen’. Få en 

grundlæggende og grundig introduktion til det 

danske sprogsystem, hvordan ord og sætninger 

opbygges, tegnsætningsreglerne, og få sat de 

mest almindelige fejltyper og vanskelige ord på 

radaren. Undervisningen vil veksle mellem fore-

læsning og små praktiske øvelser og tager fat i 

nye aspekter af god grammatik.

Leder uden kasket

Holdnummer: 1822-147
Tid: 11/11, 1 søndag, kl. 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: Lene Worning, cand.merc., 
HRM-konsulent og coach, WOHA

Mange fagligt stærke specialister har 

ledelsesfunktioner uden mandat. her 

er det vigtigste redskab for at trives og 

lykkes dig selv, din personlige autoritet 

og gennemslagskraft. Men hvordan 

driver du mennesker, projekter, teams 

og arbejdsgrupper frem mod målet? 

hvordan håndterer du krydspres, kol-

legaer, der ikke samarbejder optimalt, 

og konflikter, som du er en del af, når 

du ikke har den formelle ledelses-

autoritet? Forløbet introducerer til en 

række konkrete værktøjer inden for 

relationsledelse, kommunikation og 

konflikthåndtering, der gør det muligt 

at navigere i et krydspres af forvent-

ninger. Kurset henvender sig til dig, der 

i det daglige udøver ledelse, typisk på 

grund af din faglighed og anciennitet, 

men som ikke har en formel ledertitel. 

du har måske en funktion som pro-

jektleder, koordinator, teamleder eller 

tovholder.
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Trivsel i travlhed  
– på forkant med stress

Holdnummer: 1822-348
Tid: 12/11, 3 mandage, kl. 17.15-19.00  
(Ingen undervisning 19/11)
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Store præstationskrav på jobbet og i privatlivet. 

hjertebanken, søvnløshed og hovedpine. Mange 

kender til presset, og stadig flere ender med en 

sygemelding fra jobbet. det skønnes, at 250.000-

300.000 danskere i dag lider af alvorlig stress. 

Men hvad vil det sige at være stresset? og hvor-

dan får man gavn af de gode sider ved det græn-

seløse, selvstændige arbejde og undgår sygemel-

ding? Bliv klogere på betydningen af rammer i 

arbejdslivet, og lær om de arbejdsbetingelser, der 

rummer alvorlige stressfaktorer, så du kan komme 

på forkant med stress. Forløbet henvender sig til 

alle med interesse for trivsel i arbejdslivet.

12/11:  Hvad er stress? Pernille Rasmussen, 

erhvervspsykolog

26/11:  Ledertrivsel i travlhed. lis lyngbjerg, 

specialist i ledelse og trivsel/stress, 

proceskonsulent

03/12:  Tidsoptimist, tidsrealist eller tidspessi-
mist? Få styr på planlægningen. Trine 

Kolding, proceskonsulent og forfatter

Konflikthåndtering og 
-forebyggelse i ledelsesmæssigt 
perspektiv

Holdnummer: 1822-293
Tid: 15/11, 4 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Uløste konflikter kan have store omkostninger 

– økonomisk, personligt og for organisationen. 

Konflikter i ledelse er ikke en forestilling eller et 

spil, hvor det handler om at vinde eller tabe. Kon-

flikter er også i den sammenhæng et livsvilkår. På 

dette forløb bliver du præsenteret for forskellige 

ledelsesmæssige situationer, hvor behovet for 

konflikthåndtering og -forebyggelse er en vigtig 

faktor, når opgaven skal lykkes. Bliv bl.a. klogere 

på, hvordan du gennem mediering kan håndte-

re forandringer, optimere arbejdet i grupper og 

forebygge konflikter i projektarbejdet.

15/11:  Forandringsledelse – modstand mod 
forandringer som livsvilkår.  
Finn Sten Jakobsen, lektor i strategi og 

økonomistyring, Aarhus Universitet

22/11:  Projektledelse – konflikternes holde-
plads. Charlotte Bæk Risbjerg,  

mediator og cand.negot. med speciale i 

projektledelse, RisbjergRelation

29/11:  Gruppeprocesser – hvorfor er de så 
vanskelige? Jane Flarup, uddannelses-

koordinator og lektor i organisations- 

teori, Aarhus Universitet

06/12:  Strategisk ledelse og konflikthånd-
tering. Finn Sten Jakobsen, lektor i 

strategi og økonomistyring, Aarhus 

Universitet

Tredje generations coaching

Holdnummer: 1822-189
Tid: 24/11, 1 lørdag, kl. 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 kompeten-

ceudvikling, læring, ledelse samt team- 

og organisationsudvikling. Coaching 

kan hjælpe til at skabe ny viden og me-

string af sociale forhandlinger. dagen 

dykker ned i coaching og coaching-

psykologiens verden og beskæftiger 

sig med aktuel samfundsforskning, 

nye læringsteorier og diskurser om det 

personlige lederskab. lær, hvordan du 

med det nye udviklingsværktøj ’Tredje 

generations coaching®’ kan være med 

til at udvikle værdiorienterede samta-

ler, der skaber ny viden, refleksioner og 

perspektiver.

Mange oplever, at de 
ikke kan få tiden til 
at strække. Men vi 
stresser mindre af 
arbejdsmængden, 
og mere af de øgede 
krav til kvaliteten af 
vores arbejde. 
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Magt i organisationen

Holdnummer: 1822-112
Tid: 24/11, 1 lørdag, kl. 10.15-14.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Michael Dupont, antropolog, ph.d.

Magt er et centralt begreb i moderne forståelser af ledel-

se. hvor chefens løftede pegefinger før var altafgørende, 

spiller sociale og kulturelle former for magt i dag en langt 

større rolle. hør om ledelsesbegrebets historiske udvikling 

frem til i dag, og få konkrete eksempler på de magtlogik-

ker, der kommer til udtryk mellem ledere og medarbejdere, 

medarbejdere indbyrdes og i udviklingen af arbejdsmiljø, 

organisationskultur og strategiske visioner. Forløbet kræ-

ver ingen ledelseserfaring, men henvender sig til enhver, 

der ønsker at uddybe forståelsen af organisationer med 

sociologisk viden om magtprocesser. 

Styrk feedbackkulturen

Holdnummer: 1822-113
Tid: 25/11, 1 søndag, kl. 09.45-15.45
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 40 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Anni Pedersen, cand.mag. i litteraturhistorie og 
retorik, selvstændig kommunikatør og ejer af Teksthåndværke-
ren, Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. i læring og uddannelse, ejer 
af METoDo og ekstern adjunktvejleder, Syddansk Universitet 
og Charlotte Albrechtsen, ph.d. i virksomhedskommunikation, 
ejer af Tovejs og ekstern lektor i metode og undersøgelsesde-
sign, Syddansk Universitet

Feedback er effektivt til at fremme læring og højne den 

faglige kvalitet på en arbejdsplads. og ofte eksisterer der 

et stort uudnyttet potentiale i forhold til at integrere fe-

edback i eksisterende praksisser. Med begrebet feedback-

kultur bliver det muligt at stille skarpt på, hvad der skal til 

for at få udbytte af feedback i en organisatorisk sammen-

hæng. denne dag ser vi nærmere på, hvad der kendeteg-

ner en stærk feedbackkultur, og du bliver præsenteret for 

et redskab til at evaluere feedbackkulturen på din arbejds-

plads. dagen veksler mellem oplæg og praktiske øvelser 

med inddragelse af deltagernes erfaringer. Forløbet er for 

dig, der vil klædes på til at udvikle feedbackkulturen på 

din arbejdsplads og styrke din egen feedbackpraksis. det 

gælder uanset, om du er leder eller medarbejder. 

Det nyeste om ledelse, 
kommunikation og 
innovation

Holdnummer: 1822-362
Tid: 29/11, 3 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Få indblik i de nyeste tendenser inden 

for ledelse, kommunikation og innova-

tion. hvordan leder man de selvleden-

de? hvordan skaber man konsistens i 

sin kommunikation? og hvordan bliver 

man mere innovativ? Udfordringerne i 

det moderne arbejdsliv er mange, og 

hvad der før blev anset som modsæt-

ninger ses i dag som frugtbare udvik-

lingsområder. nye teorier, metoder og 

begreber dukker op og tilbyder nye 

strategier til at håndtere aktuelle ud-

fordringer. Bliv opdateret på den nye-

ste viden, når tre eksperter udfolder de 

væsentligste nye udviklingsretninger, 

teorier og begreber. 

29/11:  Ledelse. Steen hildebrandt, 

professor i ledelse,  

Aarhus Universitet

06/12:  Kommunikation. lars Thøger 

Christensen, professor i 

kommunikation, Copenhagen 

Business School

13/12:  Innovation. Steen høyrup 

Pedersen, lektor emeritus i 

pædagogik og innovation, 

Aarhus Universitet

Faciliterende lederskab  
i teori og praksis

Holdnummer: 1822-295
Tid: 1/12, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 32 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Brian Frandsen, designer 
og innovationskonsulent, Fandenivoldsk 
Forandring og Helle Engelbrechtsen, pro-
cesdesigner og facilitator, Fandenivoldsk 
Forandring

i dag arbejder flere og flere projektori-

enteret og i tværfaglige grupper om at 

løse afgrænsede, men ofte komplekse 

opgaver. det kræver en ny tilgang og 

attitude til tilrettelæggelse, udførelse 

og ledelse af arbejdet. Faciliterende 

lederskab dækker over en praksis, der 

har til hensigt at designe, afvikle og 

indgå i processer, der skaber engage-

ment, ejerskab og følgeskab til opga-

verne. igennem forløbet vil du blive 

introduceret til og trænet i perspekti-

ver, værktøjer og tilgange, der gør dig i 

stand til at skabe mere energi omkring 

dine egne, dine kollegers eller dine an-

sattes opgaver. Forløbet tager afsæt i 

bl.a. samskabelsesteori, motivations-

teori og procesdesign og foregår i en 

vekselvirkning mellem oplæg, dialog 

og gruppearbejde.

”  Noget af det vigtigste, som ledere i 
disse år skal forholde sig til, er FN’s 17 
bæredygtighedsmål. Det er uden tvivl 
den vigtigste ledelsesdagsorden.” 

Steen Hildebrandt
Professor i ledelse, Aarhus Universitet
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Konsulentens 
grønspættebog

Holdnummer: 1822-247
Tid: 12/12, 1 onsdag, kl. 17.30-20.45
Pris: 310 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Vibe Strøier, cand.psyk., 
Willer, Bryld og Strøier Organisations-
psykologer 

Konsulentydelser er i dag præget af 

en høj grad af kompleksitet, og kon-

sulenten skal kunne indtage en række 

forskellige roller som bl.a. underviser, 

rådgiver og procesleder. Forelæs-

ningen stiller skarpt på de psykologi-

ske udfordringer, dilemmaer, glæder 

og vanskeligheder, som enhver form 

for proceskonsulent kan møde i hver-

dagen. Forelæsningen henvender sig 

til den interne eller eksterne konsulent 

i både den offentlige og private sektor 

samt til alle andre med interesse for 

organisationspsykologiske teorier og 

metoder. Forelæsningen er baseret på 

bogen ’Konsulentens grønspættebog’ 

(dansk Psykologisk Forlag).

Tal, så du bliver hørt

Holdnummer: 1822-114
Tid 17/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Linda Greve, ph.d. i virk-
somhedskommunikation og undervis-
ningsudvikler, 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 grup-

per. Autenticitet er et kodeord for den 

gode præsentation: at man står auten-

tisk frem for sine lyttere. Men hvordan 

arbejder man med at finde sin egen 

autentiske stil? Få en ramme for meto-

disk forberedelse og en række øvelser 

til at bruge kroppen i kommunikationen.

Pseudoarbejde

Holdnummer: 1822-405
Tid: 18/12, 1 tirsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Undervisere: Dennis Nørmark, antropolog og 
Anders Fogh Jensen, filosof

Vi løber stærkere og stærkere, og stress er ble-

vet en folkesygdom. Alligevel kæmper masser 

af mennesker med at finde mening i det travle, 

moderne arbejdsliv. ifølge antropolog dennis 

nørmark og filosof Anders Fogh Jensen findes 

der en simpel forklaring: pseudoarbejdet. Mø-

der uden konkrete resultater. årsberetninger, 

rapporter og mails, som aldrig bliver læst. og 

storslåede projektplaner, som drukner i almin-

delig travlhed og Excel-ark. det er definitionen 

på pseudoarbejde. Alt det meningsløse arbejde, 

som ingen stiller spørgsmålstegn ved. Men hvor-

for bliver vi ved med at finde på nye opgaver, 

som hverken skaber værdi, nytte eller mening 

for medarbejderen og arbejdspladsen? og hvor-

dan er vi nået hertil? hør forfatterne til bogen 

’Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at 

lave ingenting’ (Gyldendal Business) give deres 

bud på, hvorfor pseudoarbejdet er opstået. Men 

også, hvad vi kan gøre ved det.

Arbejdsrelationer og 
relationsarbejde

Holdnummer: 1912-071
Tid: 16/1, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Camilla Raymond, cand.psych. og 
organisationspsykolog

Arbejder du som leder, projektleder eller konsu-

lent? Sidder du for bordenden i mange forskellige 

processer, der har med mennesker at gøre – det 

kan være alt fra møder og medarbejderudvikling 

til projektforløb, rekruttering og afskedigelser? 

Forelæsningen kaster lys over, hvordan man kan 

arbejde med processer, der involverer mennesker, 

som skal ledes fra et sted til et andet. det kan fx 

være, når to eller flere mennesker skal samarbej-

de om at løse en arbejdsopgave. det ligger i så-

danne processers natur, at vi ikke kan kontrollere 

dem, uanset hvilken kasket vi har på. Men vi kan 

udvikle vores evner til at mestre dem. Forelæs-

ningen er baseret på bogen ’Arbejdsrelationer & 

Relationsarbejde’ (dansk Psykologisk Forlag).
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Kommunikations-
medarbejderens ABC

Holdnummer: 1912-133
Tid: 21/1, 5 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Kravene til den moderne kommuni-

kationsmedarbejder har aldrig været 

større. du skal få ideer, kommunikere til 

forskellige målgrupper og styre din So-

Me strategi med hård hånd. Men hvor-

dan får du greb om det hele? På dette 

forløb stiller vi skarp på den kreative 

kommunikatør og de fordringer, som 

følger med rollen. Bliv klogere på, hvor-

dan du opbygger dit argument, hvordan 

du kommunikerer strategisk, til websi-

tes, til forskellige målgrupper og styrer 

uden om krisen på de sociale medier.

21/01:  Strategisk kommunikation. 
Anders Ferdal Rasmussen, 

ekstern lektor i strategisk 

kommunikation, Københavns 

Universitet og medstifter af 

Polygraphic

28/01:  Sociale medier – styr uden 
om krisen. nana Gaardboe 

dall, cand.mag.psyk. og  

konfliktmægler

04/02:  Find, forstå og fang din 
målgruppe. line hassall 

Thomsen, ph.d. i TV nyheder 

og nyhedsproduktionskultur, 

journalist og medieforsker, 

Aarhus Universitet

11/02:  Det gode argument.  
heidi Jønch-Clausen, ph.d. og 

adjunkt ved Center for journa-

listik, Syddansk Universitet

18/02:  Web-tekster, der virker.  
nanna Friis, forfatter,  

cand.mag. i dansk,  

Friis Kommunikation

Ledelse i den  
offentlige sektor

Holdnummer: 1912-072
Tid: 22/1, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Undervisere: Lars Bo Kaspersen, 
professor i statskundskab, Københavns 
Universitet og Jan Nørgaard Knudsen, 
direktør, Cairos Consult

Ændrede vilkår gør ledelse svært. of-

fentlige ledere befinder sig i en dyb 

spænding mellem velfærdsstatens og 

konkurrencestatens præmisser, hvilket 

skaber historiske udfordringer i ledel-

sespraksis. Mange af de ledelseskom-

petencer, der benyttes, er funderet i 

et gammeldags ideal, og det er et pro-

blem, da den virkelighed, der skal ledes, 

ser helt anderledes ud i dag. Men der er 

en ny form, der virker. lars Bo Kasper-

sen og Jan nørgaard Knudsen kalder 

denne nye form substantiel ledelse. 

den offentlige leder skal ikke længere 

lede på afstand, men med substans gå 

ind og forstå problemerne med afsæt i 

kerneydelserne.

22/01:  Den offentlige sektors ud-
vikling i det 20. århundrede 
– hierarkiske ledelsesformer

29/01:  Konkurrencestaten og nye  
ledelsesformer i den  
offentlige sektor

05/02:  Den dysfunktionelle ledel-
sesideologi i den offentlige 
sektor

12/02:  Substantiel ledelse i den 
offentlige sektor

19/02:  Den største ledelseskrise 
siden 1864

Den resiliente organisation

Holdnummer: 1912-104
Tid: 11/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164
Underviser: Line Hvilsted, organisationspsykolog,  
Region Midtjylland

Sygemeldinger på stribe og medarbejdere, der føler, de mi-

ster kontrol over egne arbejdsvilkår. Sådan ser hverdagen 

ud i mange moderne organisationer. Men hvad nu hvis op-

levelsen af at have det svært bl.a. skyldes, at vi opretholder 

traditionelle, hierarkiske organisationsformer? og hvordan 

navigerer man i en verden, hvor du som både medarbejder 

og leder er nødt til at omstille dig til nye vilkår hele tiden? 

Bl.a. som følge af ny teknologi. Svaret er ikke at ansætte 

robuste medarbejdere men et fokusskifte til, hvordan vi 

kan arbejde sammen på nye måder og indrette vores orga-

nisationer i en mere resilient retning. Resiliens handler om, 

hvordan vi som personer, fællesskaber eller organisationer 

møder udfordringer og formår at være i og håndtere ud-

fordringerne på en måde, så vi lærer og bliver bedre til at 

håndtere dem i fremtiden.

Hjernen i arbejdslivet

Holdnummer: 1912-025
Tid: 19/3, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

når man ser på den, ligner den havregrød. hos mænd ve-

jer 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 afgørende for vores præstationer i arbejdslivet.

Forstå din hjerne bedre, lær hvordan du øger din koncen-

trationsevne, og hør, hvad der sker, når hjernen kommer 

på overarbejde. Alt sammen i selskab med tre skarpe hjer-

neforskere.

19/03:  Hjernen og dens arbejde. ole lauridsen, lektor i 

undervisning og læring, Aarhus Universitet

26/03:  Hjernen i et læringsperspektiv: den unge og den 
aldrende hjerne. ole lauridsen, lektor i  

undervisning og læring, Aarhus Universitet

02/04:  Hjernen på overarbejde. Claus Fischer,  

ledende overlæge, Regionspsykiatrien Vest

09/04:  Koncentration og hukommelse i arbejdslivet. 
Troels Wesenberg Kjær, forfatter, hjerneforsker, 

professor ved Københavns Universitet, specialean-

svarlige overlæge, Sjællands Universitetshospital
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Jacob Sherson
Professor MSo i fysik og astronomi,  
Aarhus Universitet

Computerindustrien ved ikke, hvordan den skal lave bedre 
computere til os. Den har nået en grænse for, hvor meget kraft 
der kan lægges ind i maskinen. En kvantecomputer er en mulig 
løsning på problemet, og kvantefysiker Jacob Sherson er i gang 
med at bygge én.  

ingeniører og it-firmaer verden over ved ikke, hvordan de skal for-

bedre vores computere i fremtiden. ”det er jo en kæmpe stor trussel 

mod vores samfund. Eller i hvert fald mod den måde vores samfund 

har udviklet sig på i de seneste år,” siger kvantefysiker ved Aarhus 

Universitet, Jacob Sherson. den accelererende teknologiske vækst 

med digitalisering og automatisering nærer samfundsudviklingen, 

og derfor er vi alle afhængige af bedre og bedre computere. han ar-

bejder på at bygge en kvantecomputer, der har nærmest ubegræn-

set computerkraft.  

Vi ved ikke nødvendigvis præcis, hvad vi skal bruge fremtidens com-

putere til, forklarer han. ”Men de fleste af os ville kunne mærke kæm-

pestor forskel, hvis vi tog en 10 år gammel computer og prøvede at 

bruge den i dag.” Kvantefysikeren pointerer: ”For 40 år siden troede 

man, at der var et marked for cirka 50 computere på verdensbasis.”  

Ustyrlige elektroner
Al information på en computer – både almindelige- og kvantecompu-

tere – er repræsenteret ved nuller og ét-taller. nullerne og ét-tallerne 

er fysisk set bittesmå kontakter (transistorer), der enten er tændt 

(ét) eller slukket (nul). Jo flere kontakter (og dermed nuller og ettere) 

der er i en computer, jo hurtigere kan den regne. Computerindustri-

en har i mange år gjort kontakterne mindre og lagt dem tættere på 

hinanden. det har gjort selve computeren mindre og hurtigere. Men 

nu kan de ikke lægge kontakterne tættere eller gøre dem mindre. For 

alt i verden består af atomer; også kontakterne inde i vores compu-

tere. hvis de ligger for tæt, vil de elektroner, der bevæger sig inde i 

atomerne, begynde at hoppe frem og tilbage mellem hinanden, og så 

går der kludder i systemet. ’Elektronvandringer’ er den almindelige 

computeringeniørs problem; og det er kvantefysikerens fordel. 

Læs hele artiklen på fuau.dk

Mød kvantefysiker Jacob Sherson

Tilmeld dig forelæsningen ’Mennesket i en digital fremtid’, 

onsdag d. 12/12 kl. 17.15-21.15. læs mere på side 35.

Verdens bedste computer
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Positiv psykologi i 
hverdagen

Holdnummer: 1822-219
Tid: 3/9, 5 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Stress, sygdom og kriser. der vil altid 

eksistere dårligdomme og udfordrende 

situationer i hverdagen, som kan opta-

ge vores tanker negativt, dræne os for 

energi og få os til at miste overblikket. 

Positiv psykologi er en nyere gren af 

psykologien, som fokuserer særligt på 

det velfungerende og det forebyggen-

de. det er videnskab, som arbejder med, 

hvordan man kan trives i hverdagen, 

uanset om man er på arbejde eller har fri. 

03/09:  Introduktion til den positive 
psykologi. hans henrik 

Knoop, lektor i pædagogisk 

psykologi, Aarhus Universitet

10/09:  Mental robusthed i hverda-
gen. ida Thrane hertz, cand.

mag. i psykologi og kommu-

nikation, specialkonsulent, 

Center for Mental Robusthed

17/09:  Foretagsomhed i hverdagen. 
Anne Kirketerp linstad, ph.d. 

i foretagsomhed og ekstern 

lektor, Aarhus Universitet

24/09:  Flow i hverdagen. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning,  

Aarhus Universitet

01/10:  Lykke i hverdagen. Jonas 

Fisker, autoriseret psykolog og 

ph.d.-studerende,  

Psykiatrisk Center København

60+ en ny begyndelse

Holdnummer: 1822-503
Tid: 3/9, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har faktisk fået 

en spritny fase i livet mellem voksen og gammel. 

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

og fysisk kan meget mere end forventet, og at 

det ikke er dem, men måske snarere den ensidige 

fortælling om forfald og tab, der skal pensione-

res. i dag har flere erfaret, at de sociale, mentale 

og fysiske aspekter i den nye livsfase efter ar-

bejdslivet er vigtige at få vendt og drejet. hvad 

skal den nye livsfase så bruges til? hør forsker-

nes bud på, hvad et godt, sundt og meningsfuldt 

liv som 60+’er kan være.

03/09:  Den nye livsfase – når ’det er alder-
bedst’. Poul-Erik Tindbæk,  

chefkonsulent og ph.d., en3karriere

10/09:  Sociale relationers indvirken på sund 
aldring. Charlotte Juul nilsson, læge, 

lektor og ph.d. i social medicin,  

Københavns Universitet

17/09:  Positiv psykologi og det meningsfyldte 
liv. hans henrik Knoop, lektor i psykolo-

gi, Aarhus Universitet og ekstraordinær 

professor, north-West University, SA

24/09:  Hold hjernen i gang. Ellen Garde, læge 

og hjerneforsker, MR-forskningssekti-

onen, hvidovre hospital og Center for 

Sund Aldring, Københavns Universitet

01/10:  Sund og aktiv aldring – hvad kan man 
selv gøre (på letforståeligt engelsk). 
Suresh i. S. Rattan, professor i 

08/10:  Hvordan vi ser tilbage på vores liv 
– livsfortællinger. Marianne horsdal, 

professor emerita, dr. phil.,  

Syddansk Universitet

Optimer din hjerne

Holdnummer: 1822-035
Tid: 4/9, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
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? 

den gode nyhed er, at din hjerne kan komme i 

topform, og at det aldrig er for sent at gå i gang. 

04/09:  Introduktion til hjernen og hukommel-
sen. Albert Gjedde, professor i  

neurobiologi og farmakologi,  

Københavns Universitet

11/09:  Hvad den raske hjerne kan lære af den 
syge. Jens Bo nielsen, professor i neuro-

videnskab, Københavns Universitet

18/09:  Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, 

klinisk professor i neurofysiologi og 

overlæge, Glostrup hospital og  

Københavns Universitet

25/09:  Hjernen og motion. Jesper lundbye- 

Jensen, lektor i neurofysiologi og  

motorisk kontrol, Københavns Universitet

02/10:  Hjernen og stress. Karen Johanne 

Pallesen, lektor, biolog, ph.d. i sundheds-

videnskab, Aarhus Universitet

09/10:  Hjernen og aldring – få mest muligt ud 
af hjernen uanset alder. Ellen Garde, 

læge og hjerneforsker, MR-forsknings-

sektionen, hvidovre hospital og Center 

for Sund Aldring, Københavns Universitet

Psykologi  
og sundhed



Moderne psykoterapi

Holdnummer: 1822-204
Tid: 11/9, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Psykoterapi dækker over flere forskel-

lige former for behandling, hvor samta-

len er den vigtigste metode. Alle former 

for psykoterapi har til formål at hjælpe 

klienten med at få højere livskvalitet. 

hvert år går over 200.000 danskere i 

psykoterapi. nogle går i behandling for 

at få løst problemer i forbindelse med 

fx depression og angst, mens andre 

bruger terapien til at få hjælp til per-

sonlig udvikling. Forelæsningsrækken 

giver indblik i dominerende retninger 

inden for moderne psykoterapi med 

fokus på både teorier og metoder. Un-

dervisningen tager afsæt i bogen ’Mo-

derne psykoterapi. Teorier og metoder’ 

(hans Reitzels Forlag).

11/09:  Kognitiv adfærdsterapi.  
nicole G. Rosenberg,  

adjungeret professor, Aarhus 

Universitet og klinikleder,  

Psykiatrisk Center København

18/09:  Psykodynamisk psykoterapi. 
Bent Rosenbaum, overlæge 

og adjungeret professor i 

psykiatri, Psykiatrisk Center 

København og Københavns 

Universitet

25/09:  Interpersonel psykoterapi. 
Francisco Alberdi, overlæge i 

psykiatri, Psykiatrisk Center 

København

02/10:  Psykoterapiens diversitet. 
Jacob Sander hansen,  

cand.psych.aut, Psykiatrisk 

Center Glostrup

09/10:  Systemisk familieterapi. Fra 
familieterapi til en postmo-
derne relationel praksis. 
Svend Aage Rasmussen, 

psykolog og ekstern lektor i 

psykologi, Psykoterapeutisk 

Center Stolpegård og Køben-

havns Universitet

Viden med puls: Løbetræning  
– bedre præstation og øget 
sundhed

Holdnummer: 1822-036
Tid: 29/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 340 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
NB! Mød op iklædt tøj og sko egnet til løb. En mode-
rat grundform forventes (du kan løbe 5 kilometer)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Simon Lønbro, idrætsfysiolog,  
postdoc ved institut for klinisk medicin,  
Aarhus Universitet

En tredjedel af alle danskere løbetræner regel-

mæssigt. Mange løber for at forbedre deres kondi-

tion og præstation, mens nogle løber for sundhe-

dens skyld. Men hvordan forbedrer man effektivt 

sin løbepræstation? og hvor meget skal der til for 

at forebygge sygdom? hvilke forskelle er der på 

lange, langsomme og korte, hurtige ture? og kan 

man løbe for meget? Få inspiration til at få mest 

ud af din løbetræning, uanset hvad din motivation 

er for at løbe. dagen byder på en vekselvirkning 

mellem oplæg og løbeture med indlagte øvelser, 

hvor vi afprøver teorierne i praksis. 

Gode vaner med nudging og 
adfærdspykologi

Holdnummer: 1822-355
Tid: 29/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mathilde Astrid Schilling,  
adfærdsanalytiker, iNudgeyou

de fleste vil gerne leve et balanceret og sundt 

liv, måske tabe sig lidt eller ryge mindre og læse 

brevene fra det offentlig. ofte er der bare så 

mange ting i hverdagen, at det ikke sker. også 

selvom alle de gode intentioner er der. nudging 

er et værktøj til adfærdsforandring. nudge-til-

gangen bygger på indsigter fra adfærdspsykolo-

gi og -økonomi, der viser, hvordan det er muligt 

at påvirke adfærd uden brug af klassiske regule-

ringsstrategier. Bliv klogere på nudging i teori og 

praksis, og få nye input til at opfylde de ønsker 

og intentioner, du allerede har, men aldrig får 

gjort noget ved.

Psykologer i CIA’s tjeneste

Holdnummer: 1822-229
Tid: 6/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Rolf Kuschel, professor emeritus i 
socialpsykologi, Københavns Universitet og Faezeh 
Zand, ph.d., aut.cand.psych. specialist i psykotrau-
matologi

Kan man skabe en programmeret dræber med 

hypnose? og kan man få politiske fanger til at 

afsløre deres dybeste hemmeligheder med skær-

pede forhørsmetoder? Efter angrebet på World 

Trade Center i 2001 henvendte CiA og ameri-

kanske politikere sig til flere psykologer og bad 

dem arbejde for verdens sikkerhed. Siden Kore-

akrigen har psykologer arbejdet med udvikling 

af sensorisk deprivation, hypnose, lSd, elektro-

chok, hallucinogene stoffer og skærpede for-

hørsmetoder. denne dag dykker vi ned i, hvordan 

flere psykologer har ladet sig lokke af nemme 

CiA-forskningspenge til udvikling af grusomme, 

psykologiske torturmetoder. Undervisningen ta-

ger afsæt i bøgerne ’Psykologer i CiA’s tjeneste’ 

(dansk Psykologisk Forlag). 

Sæt turbo på retningen mod dit 
drømmeliv

Holdnummer: 1822-225
Tid: 7/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Johan Frederik Banzhaf, studieadjunkt 
i præstationspsykologi, Aalborg Universitet

har du kurs mod dine drømme? og er du tilfreds 

med tempoet? invester en dag og lær, hvordan 

du optimerer anvendelsen af din hjernes fanta-

stiske potentiale. du bliver gennem dagen in-

troduceret til strategier, værktøjer og konkrete 

anbefalinger, som er direkte anvendelige i dit 

eget liv. Målet er klarhed, mod og mentalt over-

skud; evnen til at bryde fri uden at svigte dine 

eksisterende forpligtigelser. dagen er baseret på 

den nyeste forskning inden for neurofysiologi, 

motivations- og præstationspsykologi, og struk-

tureres så din forståelse og praktiske anvendelse 

er i højsædet. 

Psykologi  
og sundhed
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Kroppens mikroliv

Holdnummer: 1822-075
Tid: 23/10, 6 tirsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: Søren J. Sørensen, professor i  
mikrobiologi, Københavns Universitet

Menneskets krop er koloniseret af en myriade 

af forskellige bakterier. de findes fx i tarmen, i 

munden og på huden. Faktisk har vi omkring 100 

trillioner bakterier i kroppen, som til sammen kal-

des mikrobiomet. Mennesket er en slags super-

organisme, der fungerer i et uadskilleligt samspil 

med det mangfoldige mikroliv. Foruden ville vi 

være fortabte. Forelæsningsrækken introducerer 

den nyeste viden inden for dette fascinerende og 

hastigt voksende forskningsområde. Med afsæt 

i professor Søren Sørensens egen forskning og 

bl.a. bogen ’Tarme med Charme’ får du indblik i 

vores mikrobielle partnere forskellige steder på 

kroppen, og hvilken rolle de spiller for vores liv. 

23/10:  Mennesket som superorganisme. Hvad 
er kroppens mikrobiom, og hvordan 
studerer man det? 

30/10:  Mikrobiom hos babyer.  
Hvor kommer mikrobiomet fra? 

06/11:  Mundens og lungernes mikrobiom  
– betydning af biofilmdannelse 

13/11:  Tarmens mikrobiom på godt og ondt
20/11:  Mavefornemmelser – kan tarmbakteri-

er påvirke vores adfærd? 
27/11:  Hvordan påvirker vi vores mikrobiom?  

Mindfulness

Holdnummer: 1822-216
Tid: 25/10, 7 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Mindfulness handler om at træne en 

række mentale redskaber, som giver 

dig mulighed for at leve livet med al 

dets medgang og modgang. For vi 

kommer alle til at stå i en situation, 

hvor vi mister, bliver syge, ældes og 

skal dø. Men de redskaber, vi har til at 

leve i disse tilstande, er meget forskel-

lige. Forelæsningsrækken stiller skarpt 

på, hvordan man med mindfulness kan 

observere tanker, følelser og kropslige 

fornemmelser uden nødvendigvis at 

skulle reagere per impuls. det er her-

igennem muligt at forbedre humør, 

opmærksomhed, robusthed og empati 

samt nedsætte symptomer på stress, 

angst, depression og smerte. 

25/10:  Introduktion til mindfulness. 
Jacob Piet Jakobsen, ph.d. i 

mindfulness, Aarhus Universitet

01/11:  Mindfulness og det stressede 
genom. Jesper dahlgaard, 

docent og lektor i klinisk medi-

cin, ViA University College og 

Aarhus Universitet

08/11:  Mindfulness i terapi.  
Karsten Bidstrup Skipper, 

cand.mag. i idéhistorie

15/11:  Mindfulness og arbejdsliv. 
lone overby Fjorback, leder af 

dansk Center for Mindfulness, 

klinisk lektor, overlæge og 

CFM certificeret MBSR-lærer, 

Aarhus Universitet. 

22/11:  Mindfulness i mødet med 
moderniteten. Martijn van 

Beek, lektor i antropologi,  

Aarhus Universitet

29/11:  Perspektiver på praktisk 
anvendelse. Karsten Bidstrup 

Skipper, cand.mag. i idéhistorie

06/12:  Hjernen, stress og mind-
fulness. Karen Johanne 

Pallesen, lektor, biolog, ph.d. 

i sundhedsvidenskab, Aarhus 

Universitet

Lær at forstå dit barn

Holdnummer: 1822-202
Tid: 23/10, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Et barn gennemgår en helt fantastisk udvikling i 

starten af sit liv. Men hvordan ruster man bedst 

barnet til at møde de muligheder og udfordringer, 

som livet giver? hvordan kan forældre og nære 

voksne støtte barnet til at blive et sundt, selv-

stændig og livsmodigt individ? Mød en række af 

landets førende eksperter, der alle arbejder med 

børns trivsel og udvikling. Få inspiration til, hvor-

dan du kan give dit barn de bedste betingelser for 

en positiv udvikling.

23/10:  Særligt sensitiv eller særligt udfor-
dret? Marie Tolstrup, cand.psych.aut., 

specialist i psykoterapi med børn

30/10:  Hvordan lærer børn at forstå andre 
mennesker? Peter Krøjgaard, professor i 

udviklingspsykologi, Aarhus Universitet

06/11:  Børn, flow og læring. Frans Ørsted An-

dersen, lektor i uddannelsesforskning, 

Aarhus Universitet

13/11:  Børn, sundhed og overvægt. Jens- 

Christian holm, forskningsansvarlig 

overlæge i pædiatri, klinisk ekstern og 

forskningslektor, Københavns Universitet

20/11:  Digitale medier i småbørnshøjde.  
Stine liv Johansen, lektor i børns brug 

af digitale medier, Aarhus Universitet

27/11:  Styrk dit barns karakter. Per Schultz 

Jørgensen, professor i socialpsykologi, 

Aarhus Universitet

”  Det gamle udtryk om ’mavefornemmelse’ 
har fået en helt ny betydning, og meget tyder 
på, at mikroorganismerne i vores tarm 
også kan styre vores humør og adfærd.” 

Søren J. Sørensen
Professor i mikrobiologi, Københavns Universitet
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Robusthed i praksis  
– i hverdags- og arbejdslivet

Holdnummer: 1822-208
Tid: 25/10, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15 
(OBS: Første undervisningsgang 25/10 er 
en helaftensforelæsning kl. 17.30-21.30)
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1010 kr., studerende  
660 kr. (bog værdi 298 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Robusthed og personlig styrke er egen-

skaber og personlige træk, som flere og 

flere efterspørger i en verden med sto-

re krav, konstante forandringer, fyldte 

familiekalendere, højt tempo og stress. 

Jobannoncer peger i stigende grad på 

”robusthed” som det altoverskyggende 

krav. Men er det rimeligt? hvad er ro-

busthed egentlig for noget, og hvordan 

udvikler man robusthed både privat og 

på arbejdet? Forelæsningsrækken stil-

ler skarpt på forskellige praksisser og 

metoder, der kan fremme robusthed i 

hverdagen med fokus på praktisk an-

vendelse. Forelæsningsrækken bygger 

på bogen ’Robusthed i praksis’ (Forla-

get Mindspace), som kan tilkøbes.

25/10:  Introduktion til robusthed 
og følelsesregulering skaber 
robusthed. Malene Mygind, 

cand.mag. i psykologi og 

sundhed, ledelseskonsulent og 

positiv coach

01/11:  Robusthed via flowtilstan-
de. Frans Ørsted Andersen, 

lektor i uddannelsesforskning, 

Aarhus Universitet

08/11:  Opbygning af mentale 
muskler og robusthed. Tanja 

Staal Wegner, cand.pæd.psyk., 

positiv psykologisk coach

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

stifter af Center for Mental 

Robusthed

22/11:  Mening – en vej til robusthed. 
nina Tange, cand.scient.soc., 

specialkonsulent

29/11:  Robusthed, livsduelighed 
og karakterstyrker. Mette 

Marie ledertoug, MA i positiv 

psykologi, ph.d., ekstern lektor 

i generel pædagogik,  

Aarhus Universitet

Personlighedspsykologi

Holdnummer: 1822-411
Tid: 29/10, 7 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

Mennesker er på mange måder både meget ens og meget 

forskellige. Vi synes fx alle at have et behov for at blive 

anerkendt, men måden hvorpå vi søger anerkendelse kan 

være meget forskellig. nogle mennesker er grundlæggen-

de udadvendte og spontane, mens andre i højere grad er 

tilbageholdne og generte. hvilke egenskaber og væremå-

der gør os til dem, vi er, og hvor stammer disse personlige 

karakteristika fra? Med afsæt i den nyeste forskning giver 

forelæsningsrækken en introduktion til en af psykologiens 

hoveddiscipliner, personlighedspsykologi. Forelæsnings-

rækken tager afsæt i bogen ’Personlighedspsykologi’ 

(hans Reitzels Forlag).

29/10:  Introduktion til personlighedspsykologi og 
trækpsykologi. Jesper dammeyer, lektor i  

personlighedspsykologi, Københavns Universitet

05/11:  Humanistisk psykologi. Rasmus lund-nielsen, 

ekstern lektor i psykologi og undervisningsassi-

stent, Københavns Universitet

12/11:  Fænomenologi. Rasmus lund-nielsen, ekstern 

lektor i psykologi og undervisningsassistent, 

Københavns Universitet

19/11:  Kognitiv psykologi. lasse Meinert Jensen,  

psykolog og postdoc i personlighedspsykologi

26/11:  Sociokulturelle teorier. Mads Bank, postdoc,  

ph.d. i psykologi, Københavns Universitet

03/12:  Narrativ personlighedspsykologi. Mads Bank, 

postdoc, ph.d. i psykologi, Københavns Universitet

10/12:  Psykoanalyse. René Rasmussen, psykoanalytiker 

og lektor i dansk litteratur, Københavns Universitet

Demens og Alzheimers

Holdnummer: 1822-211
Tid: 3/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet,  
Tuborgvej 164
Undervisere: Lærke Egefjord, læge, for-
fatter og ph.d.-studerende i biomedicin, 
Aarhus Universitet og Rita Knudsen, 
pårørende til patient med Alzheimers 
sygdom

Flere og flere mennesker lider af de-

mens. Alzheimers sygdom er den hyp-

pigste årsag til tilstanden, som kan 

ramme folk helt ned til 40-års alderen. 

og selvom cirka 85.000 danskere er 

ramt af demens, hersker der stadig 

fordomme om, at demente er dumme 

og besværlige. Men hvad er demens og 

Alzheimers sygdom egentlig? hvordan 

giver sygdommen sig til kende? hvor 

langt er forskerne i jagten på at finde 

en medicin mod sygdommen? og kan 

man selv gøre noget for at undgå at 

blive ramt af demens? Få den nyeste 

viden, og hør om hverdagslivet for 

både den demente og de pårørende – i 

forhold til synet på sig selv, ægteskab 

og familie.  
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Sov godt

Holdnummer: 1822-197
Tid: 3/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Poul Jørgen Jennum, klinisk professor 
i neurofysiologi og overlæge, Glostrup Hospital og 
Københavns Universitet

Vi bruger ca. en tredjedel af livet på at sove, og 

bare en enkelt nat uden søvn minder de fleste 

om, at søvnen er vigtig. Men hvad er det, der 

sker, når vi sover? og hvorfor har vi behageli-

ge drømme og uhyggelige mareridt? Forskning 

viser, at kroppen arbejder videre, mens vi sover 

og sørger bl.a. for at styrke immunforsvaret, 

forbedre hukommelsen, regulere appetitten og 

holde humøret i top. For mange er søvn en selv-

følge, men ca. 20 % af befolkningen lider af dår-

lig søvnkvalitet eller alvorligere søvnsygdomme, 

som kræver behandling. hvilke behandlingsmu-

ligheder er der? Få et indblik i søvnens og drøm-

menes funktioner og betydning. 

Naturmedicin

Holdnummer: 1822-354
Tid: 4/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Per Bendix Jeppesen,  
lektor i endokrinologi, Aarhus Universitetshospital

Gennem århundreder har mennesker brugt natu-

ren til behandling af sygdomme. det er ikke nyt. 

Men med nutidens teknologier er det nu muligt 

at udvikle oprensede, naturlige kemiske forbin-

delser som nye lægemidler. Forelæsningen sæt-

ter fokus på udvikling af forskelige lægemidler, 

der alle har naturen som kilde – både dem, som 

har været på markedet i mange år, men også nye 

og kommende lægemidler. det kan fx være slut 

med østrogenbehandlinger til kvinder i over-

gangsalderen. hør også om planteforbindelser 

anvendt til behandling af type 2 diabetes og om 

”functional foods” – fødevarer, der har positiv ef-

fekt på helbredet.

Autisme hos børn

Holdnummer: 1822-222
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 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

omkring 1 % af alle børn har autisme. At have 

autisme betyder, at man har vanskeligt ved kom-

munikation og ved at indgå i sociale sammen-

hænge. Man har også en begrænset og ensfor-

mig adfærd. Men autisme kan se ud på mange 

forskellige måder, og det er også meget forskel-

ligt, hvordan autismen påvirker den enkelte og 

familien. Forelæsningen giver en introduktion til, 

hvad autisme er og skyldes. de mest udbredte 

behandlingsformer bliver præsenteret, og vi ser 

nærmere på forskellige behandlingsformer. des-

uden rettes fokus mod, hvordan autismen påvir-

ker familien, især søskende, bedsteforældre og 

forældre, herunder forældrenes parforhold. 

Stress og stressreduktion

Holdnummer: 1822-210
Tid: 10-11/11, 1 weekend, kl. 11.00-15.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Karen Johanne Pallesen, 
lektor, biolog, ph.d. i sundhedsvidenskab, 
Aarhus Universitet

de fleste mennesker lever i dag i en 

travl hverdag, hvor arbejde, familieliv 

og fritidsinteresser skal gå op i en hø-

jere enhed. Men hvornår bliver vores 

overfyldte kalendere farlige for os? 

Stress er ikke en sygdom, men en na-

turlig reaktion fra kroppen, så vi kan 

klare de situationer, hvor vi føler os 

trængt op i en krog. Alligevel lider rig-

tig mange danskere i dag af stress, og 

det skønnes, at omkring 10 % af os går 

rundt med alvorlige stresssymptomer 

hver dag. Men hvad er stress egentlig? 

hvordan kan vi forebygge det i en travl 

hverdag? og hvilke faresignaler, skal vi 

være opmærksomme på? 
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Bæredygtig dannelse  
– skitser til en empatisk 
verden

Holdnummer: 1822-402
Tid: 21/11, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164 (Bemærk: 
sidste undervisningsgang 12/12 foregår i 
lokale D166)

Kloden kalder på mennesker med dan-

nelse og etisk kompas, så vi sammen 

kan løse tidens nøgleudfordringer – 

globalt og lokalt. der er brug for en 

opdateret forståelse af almendannelse 

– bæredygtig dannelse. det kræver, at 

vi som mennesker og systemer udvik-

ler kapaciteter som opmærksomhed 

og nærvær, empati og relation samt 

resiliens og bæredygtighed og genfin-

der en sund balance mellem data og 

dannelse. Forelæsningsrækken giver 

et bud på et fremtidsorienteret dannel-

sesbegreb, som begriber og griber nu-

tidens udfordringer. Forløbet tager bl.a. 

udgangspunkt i bogen ’BÆREdYGTiG 

dAnnElSE’ (dafolo). 

21/11:  Introduktion til ‘bæredygtig 
dannelse’ som begreb, greb 
og ramme. lone Belling,  

cand.phil og organisations- og 

ledelseskonsulent,  

liv og lederskab

28/11:  Hjertets dannelse. Martijn 

van Beek, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

05/12:  Naturvidenskabelig dannelse. 
Jeppe C. dyre, professor i 

fysik, Roskilde Universitet

12/12:  Opmærksomhed, empati og 
resiliens. lone Belling,  

cand.phil og organisations- og 

ledelseskonsulent,  

liv og lederskab

Immunforsvar – kampen i kroppen

Holdnummer: 1822-213
Tid: 24/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ib Søndergaard, cand.scient.,  
Biolearning

immunsystemet er afgørende for vores overle-

velse. det kan være for at bekæmpe nye influ-

enzatyper, malaria, borrelia fra skovflåten eller 

cancer. Men hvorfor er det sommetider vanske-

ligt for immunsystemet at fungere, som vi ger-

ne vil have det? Forelæsningerne giver en basal 

introduktion til immunsystemet. Bliv bl.a. klogere 

på, hvorfor nogle mennesker får allergier eller 

autoimmune sygdomme, og hør om nye tiltag in-

den for cancerbehandling, malariavacciner samt 

opdagelser af sammenhænge mellem kroppens 

tarmflora og sygdomme som allergi og diabetes. 

Undervisningen tager afsæt i bogen ’immunfor-

svar – kampen i kroppen’ (Forlaget Praxis).

Fri af angst – hjælp til børn og unge

Holdnummer: 1822-245
Tid: 12/12, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Sonja Breinholst, aut.cand.psych., 
postdoc i psykologi, Københavns Universitet og 
Bianca Munkebo Christiansen, cand.psych. og 
videnskabelig assistent, Københavns Universitet

omkring 10 % af alle børn opfylder de diagnosti-

ske kriterier for én eller flere angstlidelser i barn- 

og ungdommen. Ubehandlet angst har massive 

negative kort- og langsigtede konsekvenser. i 

barndommen er angsten sammenfaldende med 

øget risiko for mobning og skolefaglige vanske-

ligheder. Ubehandlet angst føres videre ind i 

voksenlivet og medfører øget risiko for misbrug 

og depression. Men hvad er angst egentligt? Få 

håndgribelig viden og værktøjet til at forebygge 

angst hos børn og unge med en introduktion til 

teknikkerne i kognitiv adfærdsterapi – trin for 

trin. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Fri af 

angst – en forældrehåndbog’ (Akademisk Forlag).

Kort og godt om gigt. 
Slid- og leddegigt

Holdnummer: 1822-248
Tid: 13/12, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og 
klinisk lektor i reumatologi, Aarhus Universitet

Smerter, ømme og stive led og nedsat bevæ-

gelighed. Slidgigt er en folkesygdom, og det er 

langt den mest udbredte af alle gigtsygdomme. 

over 300.000 danskere har fået diagnosen, og 

nogle lever fint med sygdommen, mens andre 

lider af voldsomme smerter, nedsat bevæge-

lighed og forringet livskvalitet. leddegigt er en 

inflammatorisk gigtsygdom, og ca. 1.700 perso-

ner får hvert år stillet diagnosen kronisk ledde-

gigt i danmark. Sygdommen rammer kvinder tre 

gange så hyppigt som mænd. Men hvad er gigt 

egentlig? hvad er forskellen på slid- og ledde-

gigt, og hvad kan man selv gøre for at bevare et 

godt og aktivt liv?

Alt hvad du bør vide om  
anti-inflammatorisk levevis

Holdnummer: 1822-236
Tid: 17/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jerk W. Langer, læge

Anti-inflammatorisk levevis er et af de nye buzz-

words inden for sundhed. inflammation er en be-

tændelsestilstand i kroppen, som på længere sigt 

kan påvirke fx din hud, forværre småskader og 

øge træthed og hovedpine. Ved at omlægge til 

anti-inflammatorisk levevis kan du modvirke dis-

se symptomer på et svækket helbred. Men hvor-

dan opstår inflammationen? hvilken mad skal vi 

spise? og hvor meget motion er nødvendigt i en 

travl hverdag? Jerk W. langer giver dig denne 

aften svarene og adskiller fup fra fakta. Under-

vejs kommer du op at stå, får praktiske råd og et 

venligt skub bagi. Forelæsningen bygger bl.a. på 

bogen ’21 helbredende dage med Anti-inflam-

matorisk Kost’ (Politikens Forlag). 
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Slip bekymringerne

Holdnummer: 1822-243
Tid: 18/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,  
Tuborgvej 164
Underviser: Pia Callesen, forfatter, cand.psych. og ph.d. i 
metakognitiv terapi samt klinikchef, Center for Kognitiv og 
Metakognitiv Terapi

hvad nu hvis, det går galt? hvad mente han med det? det 

er en udbredt opfattelse, at den bedste måde at takle kriser 

på, er ved at bearbejde dem. Vi taler, tænker og analyserer i 

et væk. Men ifølge ny forskning inden for såkaldt metakog-

nitiv terapi bør sindet nærmere betragtes som en si, hvor 

alt passerer, med mindre vi selv aktivt vælger at holde fast i 

det. Vi skal fokusere på at tage styringen og begrænse vo-

res grublerier. Få en introduktion til metakognitiv terapi, og 

få konkrete øvelser til at håndtere og begrænse bekymrin-

ger og grublerier i hverdagen. Undervisningen tager afsæt i 

bogen ’lev mere, tænk mindre’ (Politikens Forlag).

Kunsten at glædes

Holdnummer: 1912-057
Tid: 15/1, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge og specialist i 
klinisk sexologi

det kan i den grad øge livskvaliteten at kunne glæde sig 

på andres vegne og dele sin glæde. Vi skal derfor ikke ale-

ne tænke på vores egen glæde, men i høj grad også have 

fokus på at kultivere fællesglæden og medglæden. Med 

afsæt i den nyeste viden om stress, trivsel og livskvalitet 

sætter denne aften fokus på, hvordan du kan slippe fri 

fra misundelsens kløer, løfte din livsglæde og styrke dine 

sociale relationer – lige fra venskaber og parforhold til ar-

bejdsrelationer. Undervisningen tager afsæt i bogen ’Med-

glæde – kunsten at glæde sig med andre’ (Forlaget Ella).

Kort og godt om selvtillid og 
selvværd

Holdnummer: 1822-237
Tid: 17/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Irene Henriette Oestrich, 
adjungeret professor, ph.d., Skolen for 
Evidensbaseret Psykoterapi, Region 
Hovedstadens Psykiatri

hvad er god selvtillid og et stærkt 

selvværd? hvorfor kan det svigte? og 

hvordan retter man op på det?  Både 

selvtillid og et stærkt selvværd kræ-

ver gode sociale færdigheder, evnen 

til at holde på egne rettigheder og at 

kunne kræve sin ret og bede om det, 

man har behov for. det kræver en tro 

på, at man fortjener at blive behandlet 

ordentligt og fair, og det er alt sammen 

færdigheder, man kan lære og forbed-

re gennem hele livet. Få gode råd og 

anvisninger til at styrke selvværd og 

psykisk modstandskraft. Undervisnin-

gen tager afsæt i bogen ’Kort & godt 

om SElVTillid & SElVVÆRd’ (dansk 

Psykologisk Forlag). 

Personlig medicin

Holdnummer: 1822-415
Tid: 18/12, 1 tirsdag, kl 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Søren Brunak, professor 
i bioinformatik og forskningsdirektør, 
Novo Nordisk Foundation Center for Pro-
tein Research, Københavns Universitet

inde i kroppens celler gemmer sig en 

unik instruktionsbog – din arvemasse. 

Arvemassen kan fortæller en masse 

om dig, fx din øjenfarve eller om du 

har risiko at udvikle sygdomme som 

kræft og diabetes. Ved at se nærmere 

på arvemassen hos den enkelte kan læ-

gerne stille mere præcise diagnoser og 

målrette behandling til lige præcis dig. 

det kaldes personlig medicin. Vores 

gener spiller nemlig ind på, hvor vidt 

en behandling virker eller ej, eller om 

vi får bivirkninger. denne aften stiller 

en af landets førende forskere skarpt 

på, hvad personlig medicin er og kan 

og giver indblik i, hvordan man samler, 

bruger og håndterer denne type sund-

hedsdata. 

Flow i hverdagen

Holdnummer: 1912-128
Tid: 16/1, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Frans Ørsted Andersen, 
lektor i uddannelsesforskning, Aarhus 
Universitet

Flow er en positiv, koncentreret til-

stand, hvor al opmærksomhed er sam-

let om en bestemt aktivitet, som er så 

krævende og engagerende, at man må 

anvende mange mentale ressourcer 

for at klare den. Tidsfornemmelsen 

forsvinder, og man glemmer sig selv. 

Flowtilstande anses for en af de mest 

effektive værktøjer inden for positiv 

psykologi til at skabe varige positive 

tilstande. det gælder fx tilfredshed, 

indre motivation, arbejds- og livsglæde 

samt mental og fysisk sundhed. Men 

hvad er flow egentligt? og hvordan 

kan man konkret bringe sig selv mere 

i flow i hverdagen – både på arbejdet 

og privat? 

”  Sex og kærlighed hører 
ikke nødvendigvis sammen. 
Forelskelse og sex hænger 
sammen, men når forelskelsen 
lægger sig, skal man ofte 
arbejde på at få forholdet til at 
fungere.”  

Ditte Trolle
Speciallæge i gynækologi og 

adjungeret lektor i sexologi,  

Aarhus Universitet
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Indblik i psykiatrien

Holdnummer: 1912-091
Tid: 22/1, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Mange mennesker kommer i kontakt med det psykiatri-

ske behandlingssystem, personligt eller via slægtninge og 

venner. omkring 300.000 danskere er i dag i behandling 

med ’lykkepiller’ mod depression, og det skønnes, at ca. 

hver femte dansker på et tidspunkt i livet rammes af en 

angsttilstand. Alligevel hersker der fortsat mange tabuer 

og myter om psykiske lidelser og psykiatrisk behandling. i 

de senere år er der sket væsentlige fremskridt i forståelsen 

af psykiske lidelsers årsagsforhold, og mulighederne for 

behandling og forebyggelse er blevet meget bedre. 

22/01:  Depression. Krzysztof Gbyl, speciallæge i psykiatri 

og ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center Glostrup, 

Center for neuropsykiatrisk depressionsforskning

29/01:  Skizofreni. lennart Bertil Jansson, klinisk lektor 

og overlæge, Psykiatrisk Center hvidovre og 

Birgitte Bechgaard, ledende psykolog,  

Psykiatrisk Center hvidovre

05/02:  Personlighedsforstyrrelser.  
Sebastian Simonsen, psykolog og ph.d.,  

Psykoterapeutisk Center Stolpegård

12/02:  Stress. nanna hurwitz Eller, overlæge,  

Bispebjerg hospital

19/02:  Misbrug. henrik Rindom, overlæge,  

hvidovre hospital

26/02:  Bipolar sygdom (manio-depressiv sygdom). 
Maj Vinberg, klinisk forskningslektor, overlæge, 

Region hovedstadens Psykiatri

05/03:  Angsttilstande. hans henrik Jensen, lektor i 

medicinsk psykologi, Københavns Universitet

Stoisk ro i hverdagen

Holdnummer: 1912-014
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, 
cand.mag. i idéhistorie, master i  
humanistisk sundhedsvidenskab og  
ph.d. i psykologi

livet kører for mange danskere i et højt 

tempo. det moderne samfund stiller 

store krav til det enkelt menneskes ud-

vikling, og for mange af os bliver hver-

dagen et kapløb med tiden, når vi på én 

gang skal være den perfekte forælder, 

den udviklingsorienterede medarbej-

der og det selvbevidste menneske. Ud-

trykket ’at have en stoisk ro’ bruges om 

personer, der har et fuldstændigt over-

blik og en uændret væremåde, uanset 

hvad der sker. det er ikke uden grund, 

at stoicismen de seneste årtier har vun-

det fornyet fokus inden for såvel filoso-

fi, psykologi og psykoterapi. 

Kunsten at dvæle i dialogen

Holdnummer: 1912-090
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Pris inkl. bog: 655 kr., studerende 485 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

hvad kendetegner den bæredygtige og 

meningsfulde samtale, der giver værdi 

for samtaleparterne? det er vigtigt at 

forstå såvel den sociale som den orga-

nisatoriske ramme for samtalen for at 

kunne give den værdi og mening. dialo-

gen er med til at sikre os et holdepunkt 

og en integritet i vores måde at agere i 

verden på. hvis vi dvæler i dialogen, åb-

ner der sig nye muligheder for en grund-

læggende forståelse af os selv og hinan-

den. Forelæsningerne bygger på bogen 

’Kunsten at dvæle i dialogen’ (dansk 

Psykologisk Forlag), som kan tilkøbes.

 

Dialogen giver os et holdepunkt og 
en integritet i vores måde at agere 
i verden på. Dvæler vi i dialogen, 
åbner der sig nye muligheder for at 
forstå os selv og hinanden.
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Sex – kun for kvinder

Holdnummer: 1912-056
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 430 kr., studerende 260 kr. (inkl. 
tænkepausebogen ’Sex’)
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Ditte Trolle, speciallæge i 
gynækologi og adjungeret lektor i  
sexologi, Aarhus Universitet og Lillan 
Kempf, overlæge og sexolog,  
Fertilitetsklinikken Horsens.

Sex betyder noget for de fleste af os. 

det kan være en kilde til glæde, velvæ-

re, afslapning, nærvær og samhørig-

hed, men også til smerte, sorg og be-

kymring. denne aften sætter vi fokus 

på kvinder og sex og dykker ned i en 

række relevante spørgsmål: Er kvin-

ders sexlyst anderledes end mænds? 

hvad bliver kvinder tiltrukket af, og har 

de lov til at følge deres lyst? Få også 

indblik i, hvad en sexologisk behand-

ling går ud på. Bliv klogere på kvinders 

seksuelle længsler, lyster og problemer 

i alle aldre. Undervisningen tager bl.a. 

afsæt i tænkepausebogen ’Sex’ (Aar-

hus Universitetsforlag), som er inklu-

deret i prisen.

En god mavefornemmelse  
– bakterier

Holdnummer: 1912-055
Tid: 27/3, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

i vores tarmsystem lever der omkring 

1,5 kg bakterier. 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 funkti-

oner, som vi ellers ikke selv kan udføre. 

Bl.a. hjælper de os med at nedbryde og 

optage næringsstoffer, bidrager til dan-

nelse af visse vitaminer og hormoner, 

og er således afgørende for vores dagli-

ge liv. Bliv klogere på, hvilken betydning 

tarmens bakterier har for vores sund-

hed, og hør mere om, hvordan tarmens 

bakteriesammensætning kan være en 

del af fremtidens behandlingsformer.

27/03:  Hvad er bakterier?  
Martin iain Bahl, seniorforsker 

i tarmmikrobiologi,  

dTU Fødevareinstituttet

03/04:  Tarmens bakterier og kost. 
henrik Munch Roager, postdoc 

i klinisk ernæring, Københavns 

Universitet

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

i tarmbakterier, The novo 

nordisk Foundation Center 

for Basic Metabolic Research, 

Københavns Universitet

Sunde børns problemer

Holdnummer: 1912-054
Tid: 24/4, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Pris inkl. bog: 480 kr., studerende 360 kr. (bog værdi 249 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164
Underviser: Lars Rasborg, cand.psych., praktiserende  
psykolog

Emma på tre år afviser sin mor og vil kun have hjælp af 

sin far. Mads på 14 år passer ikke skolen. det er eksempler 

på sunde børns problemer. i en tid, hvor mange børn får 

psykiatriske diagnoser, er det vigtigt at fortælle, at børn 

faktisk godt kan være sunde, også selv om nogle har af-

grænsede problemer. Særligt fordi det i mange tilfælde er 

muligt for forældrene selv med passende vejledning at af-

hjælpe problemerne. Undervisningen giver indblik i basal 

psykologisk viden om børns udvikling. Aftenen tager af-

sæt i bogen ’Sunde børns problemer’ (Akademisk Forlag), 

som kan tilkøbes. 

Alt hvad du bør vide om psykologi

Holdnummer: 1912-053
Tid: 29/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

hvordan fungerer menneskets hukommelse, hvad påvirker 

vores sociale adfærd, og hvordan udvikles vores person-

lighed? Psykologi handler om at forklare, hvorfor vi men-

nesker oplever, føler, tænker, handler og udvikler os, som 

vi gør. Få indblik i de vigtigste milepæle inden for psyko-

logi, og bliv introduceret til den nyeste viden på området. 

Forelæsningerne giver desuden redskaber til refleksion og 

analyse af psykologiske problemstillinger. 

29/04:  Socialpsykologi. Per Schultz Jørgensen,  

professor emeritus i socialpsykologi,  

Aarhus Universitet

06/05:  Læringspsykologi. Frans Ørsted Andersen,  

lektor i uddannelsesforskning, Aarhus Universitet

13/05:  Udviklingspsykologi. Peter Krøjgaard, professor i 

udviklingspsykologi, Aarhus Universitet

20/05:  Kognitionspsykologi. Robin døngart,  

ekstern lektor i psykologi, Københavns Universitet

27/05:  Personlighedspsykologi. Jesper dammeyer, 

lektor i personlighedspsykologi,  

Københavns Universitet

03/06:  Anvendt psykologi. Thomas Koester, cand.psych., 

FoRCE Technology, Afdelingen for Anvendt 

Psykologi

Hold dig opdateret med 
Folkeuniversitetetets nyhedsbrev.  
Tilmeld dig på www.fuau.dk 
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Mogens Pfeiffer Jensen
overlæge og klinisk lektor i reumatologi,  
Aarhus Universitet

Nye behandlingsmetoder og nye former for biologisk medicin be-
tyder, at leddegigt ikke længere invaliderer folk, fortæller overlæ-
ge Mogens Pfeiffer Jensen, der forsker i behandlingen af gigtsyg-
domme. Men forskerne er ikke nået nær så langt med slidgigt. 

”Tidligere blev folk invalide af leddegigt. Mange sad i kørestol, og 

nogle døde unge. Men det er vi ovre nu, og det er blandt andet der-

for, vi læger synes, at leddegigt er så interessant. Vi er virkelig nået 

langt med behandlingen,” siger overlæge Mogens Pfeiffer Jensen. 

han er lige kommet susende ind på kontoret på det gamle kommu-

nehospital i Aarhus med vind i det hvide hår og frisk luft i sweateren. 

Som overlæge på universitetshospitalet og lektor på Aarhus Univer-

sitetet er han både involveret i den praktiske behandling af patienter, 

uddannelsen af nye gigtlæger og i forskning – noget, der optager 

ham intenst.

”det er simpelthen så spændende at bore sig tættere på, hvorfor 

leddegigt opstår. Men vi ved det stadig ikke. der sker en påvirkning 

udefra, som sammen med nogle genetiske faktorer betyder, at der 

sker noget i cellerne – og så går der kuk i immunforsvaret. det angri-

ber kroppens egne celler. dermed opstår der en betændelsestilstand 

i leddet – leddegigt,” forklarer han.

omkring 40.000 mennesker i danmark har leddegigt ifølge Gigtfor-

eningen. Sygdommen kan ramme alle, men især +40-årige rammes, 

og to ud af tre er kvinder. der er mere end 1.300 nye tilfælde af led-

degigt hvert år. løsningen på gåden er ikke fundet. Man ved blot, 

at tobaksrygning og nogle genetiske faktorer øger risikoen for at få 

sygdommen. 

Læs hele artiklen på fuau.dk

Mød gigtforsker Mogens Pfeiffer Jensen

deltag i forelæsningen ’Kort og godt om gigt. Slid- og ledde-

gigt’, torsdag 13/12 kl. 17.30-21.30. læs mere på side 27.

Vi er blevet bedre til 
at slukke for sygdommen
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Evolutionshistoriske milepæle

Holdnummer: 1822-080
Tid: 4/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Alt levende fortæller en fælles historie, som 

danner grundlag for udviklingen af den enorme 

mangfoldighed, der omgiver os, og som vi er en 

del af. livet på Jorden er et resultat af 4 milliarder 

års formålsløs udvikling, hvor noget omdannes 

til noget andet. det kan være svært at forholde 

sig til, at alt foregår helt tilfældigt. Seks dygtige 

evolutionsforskere giver dig en introduktion til 

evolutionsteoriens mange sider og tager dig med 

på en rejse gennem milliarder af års historie. Fore-

læsningsrækken bygger på bogen ’Evolutionsbio-

logiske milepæle’ (Aarhus Universitetsforlag).

04/09:  Evolution – teorien om alt liv på 
jorden. Eline lorenzen, lektor og kurator 

for pattedyr, Statens naturhistoriske 

Museum

11/09:  Livets oprindelse. Kai Finster, professor 

i astrobiologi, Aarhus Universitet

18/09:  Evolution af endotermi blandt hvirvel-
dyrene. Tobias Wang nielsen, professor 

i zoofysiologi, Aarhus Universitet

25/09:  Evolution på øer. Jens Mogens olesen, 

professor i biologi, Aarhus Universitet

02/10:  Sex – en evolutionær gåde. Jørgen 

Bundgaard, lektor emeritus i genetik, 

Aarhus Universitet

09/10:  Uddøen. Jens-Christian Svenning,  

professor i økoinformatik og biodiversi-

tet, Aarhus Universitet

Naturvidenskabens detektiver

Holdnummer: 1822-049
Tid: 5/9, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

Vi fascineres ofte af både krimiserier og krimi-

nalromaner. Men for flere forskere er det en del 

af hverdagen. Usynlige dnA-spor og tandsæt 

kan hjælpe med at fastlægge identiteter på både 

forbrydere og ofre. Forgiftninger og misbrug kan 

afsløres gennem retskemien. og vi kan finde døds-

tidspunktet ved at kigge nærmere på de insekt-

larver, som lever af de døde kroppe. Få et unikt 

indblik i, hvordan naturvidenskabens eksperter 

arbejder som detektiver og hjælper med opklarin-

gen af selv de mest komplicerede kriminalgåder.

05/09:  Hvad den døde krop afslører  
– retsmedicin. Asser hedegård  

Thomsen, speciallæge i retsmedicin, 

Aarhus Universitet

12/09:  Tænder som kilde til detaljerede bevi-
ser hos både levende og døde  
– retsodontologi. dorthe Arenholt 

Bindslev, adjungeret professor,  

specialtandlæge, Aarhus Universitet

19/09:  Behandlet, påvirket eller forgiftet? 
– retskemi. Martin Worm-leonhard, 

retskemiker, Syddansk Universitet

26/09:  Maddiker, fluer og føde  
– retsentomologi. Thomas J. Simonsen, 

kurator, naturhistorisk Museum

03/10:  Forbryderens usynlige spor  
– retsgenetik. Bo Thisted Simonsen, 

afdelingsleder på Afdeling for  

Retsgenetik, Københavns Universitet

Svampenes verden

Holdnummer: 1822-110
Tid: 17/9 kl. 14.00-17.00  
og 18/9 kl. 19.00-21.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 20 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Thomas Læssøe,  
ekstern lektor i mykologi, Statens  
Naturhistoriske Museum

du ved det måske ikke, men jorden 

under dig er et tæt netværk af svam-

pe. Men det som vi opfatter som selve 

svampen – paddehatten – er i virkelig-

heden kun svampenes frugtlegemer, 

hvorfra svampene formerer sig og 

spredes længere væk. På grund af 

svampenes forskellige egenskaber er 

de blevet populære hos os mennesker. 

Men hvordan får man styr på, hvilke 

svampe, der er udsøgte spisesvampe, 

og hvilke man absolut ikke skal sætte 

tænderne i? Kom med til to spændende 

dage, hvor vi bliver meget klogere på 

svampenes liv og lærer at genkende en 

række arter. 

17/09:  Svampetur i Jægersborg 
Hegn 
Mødested: Skodsborg Station

18/09:  Undervisning 
Sted: AU, Campus Emdrup, 

bygning D, lokale D168a, 

Tuborgvej 164

Naturvidenskab  
og teknologi



Fossiler ved de danske kyster

Holdnummer: 1822-051
Tid: 29/9 kl. 10.00-14.00 og 30/9 kl. 10.00-15.00
Pris: 550 kr., studerende 325 kr.
Maks. 40 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Line Henriette Broen, geolog,  
Aarhus Kommune

Undergrunden under danmark er fuld af spor 

efter et urhav, som eksisterede for millioner af 

år siden. og sporene kan man finde overalt ved 

kysterne, i grusgrave og i kalkbrud. Under fore-

læsningerne lørdag fortælles om sporene efter 

urhavets eksotiske dyreliv fra trilobitter, hajtæn-

der og krabbeboller til de mange forskellige sø-

pindsvin. Søndag tager vi i egne biler ud til en 

spændende lokalitet ca. 1 times kørsel fra Cam-

pus Emdrup. her prøver vi selv at finde fossiler. 

der er tips til, hvad man især skal kigge efter, og 

hvor de gode lokaliteter i øvrigt er rundt omkring 

i danmark. lokaliteten til ekskursionen oplyses 

forud for undervisningen.

29/09:  Forelæsninger
30/09:  Ekskursion

Det levende univers

Holdnummer: 1822-094
Tid: 6-7/10, 1 weekend, kl. 10.15-15.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Pris inkl. bog: 880 kr., studerende 630 kr.  
(bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Helle Stub, cand.scient. i astronomi, 
fysik og matematik og Henrik Stub, cand.scient. i 
astronomi, fysik og matematik

Udforskningen af solsystemet og de såkaldte 

exoplaneter er to områder, hvor udviklingen 

går meget hurtigt. Vi ser på resultaterne fra de 

mange rumsonder, der i disse år udforsker vort 

solsystem. Med over 3.500 kendte exoplaneter 

begynder vi at kunne danne os et billede af, hvor 

mange forskellige typer solsystemer, der findes. 

Stjernernes liv og død og universets mange typer 

af stjerner behandles, og derefter fortsættes med 

galakser, både Mælkevejen og universets utallige 

andre galakser. Vi slutter med kosmologien, som 

gennem opdagelsen af mørkt stof og mørk ener-

gi har taget en helt ny drejning. Forelæsningerne 

bygger på bogen ’det levende Univers’ (Forlaget 

Praxis), som kan tilkøbes forelæsningerne. 

Symmetri og mønstre

Holdnummer: 1822-103
Tid: 22/10, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

det tiltrækker vores øjne, og ofte op-

fatter vi det helt ubevidst som noget 

smukt, når vi møder symmetri og møn-

stre i hverdagen. det gælder både det 

naturlige og det menneskeskabte. 

Tilbage i det 18. århundrede var der 

et stort fokus på den videnskabelige 

forståelse af symmetri og mønstre, 

som grundlæggende forstås elegant 

og effektivt vha. matematik. Alt kan 

forklares ud fra matematikken! Tag 

med på en tur gennem symmetriens og 

mønstrenes verden, fra et matematisk 

perspektiv, gennem atomernes og mo-

lekylernes univers og til hvordan dette 

kommer til udtryk i naturen og omgivel-

sernes smukke mønstre. 

22/10:  Dig og dit spejlbillede. Karl 

Anker Jørgensen, professor i 

kemi, Aarhus Universitet

29/10:  Krystalsymmetri og et 
røntgenblik på livets mole-
kyler. Poul nissen, professor i 

molekylærbiologi og genetik, 

Aarhus Universitet

05/11:  Symmetri og matematik i na-
tur og forståelse. Johan Peder 

hansen, lektor i matematik, 

Aarhus Universitet

Hvad enhver bør vide om universet

Holdnummer: 1822-104
Tid: 23/10, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

Vidste du, at universet rummer mere end 100 

milliarder galakser som Mælkevejen? At ca. 5.000 

stjerner er synlige med det blotte øje? Eller at sor-

te huller allerede beskrives af Einsteins relativi-

tetsteori 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. hør om ufat-

telige opdagelser og svimlende teorier, når for-

skerne fortæller om Big Bang, usynligt mørkt stof, 

altopslugende sorte huller, imponerende udstyr til 

udforskning af rummet, stjernehimlen – og hvor-

dan det hele ender. og uendeligt meget mere.

23/10:  Universets mysterier. ole Eggers Bjæl-

de, astrofysiker og undervisningsudvik-

ler, Aarhus Universitet

30/10:  Kosmologi og verdensbilleder historisk 
set. helge Stjernholm Kragh, professor 

emeritus i videnskabshistorie, niels Bohr 

instituttet, Københavns Universitet

06/11:  Universets opbygning og udvikling.  
Allan hornstrup, seniorforsker i astrofy-

sik, danmarks Tekniske Universitet

13/11:  Universet set fra Jorden.  
ole J. Knudsen, BSc i fysik og astronomi, 

Aarhus Universitet

20/11:  Undersøgelsen af universet. Torben 

Arentoft, lektor i astronomi, Aarhus 

Universitet

27/11:  Er der liv derude? Morten Bo Madsen, 

lektor, niels Bohr instituttet

04/12:  Går verden under? ole J. Knudsen, BSc i 

fysik og astronomi, Aarhus Universitet

” Har du nogensinde tænkt på, at når du 
ser dig selv i spejlet, så er dit spejlbillede 
forskelligt fra dig selv?”

Karl Anker Jørgensen
Professor i kemi, Aarhus Universitet

Naturvidenskab  
og teknologi
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Jordens klima og 
klimaforandringer

Holdnummer: 1822-132
Tid: 24/10, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad 

ved vi om klimaændringer over de 

sidste tusinder af år? hvad sker der 

egentlig, når temperaturen stiger, og 

hvad betyder det for os i danmark og 

i resten af verden – for landbrug, føde-

varer, fiskeri, energi eller for den regio-

nale og internationale sikkerhedssitua-

tion? Jordens klima er i forandring og 

temperaturen på kloden er stigende. 

Bliv klogere på, hvorfor klimaændrin-

ger opstår, og hvad det rent faktisk har 

af konsekvenser.

24/10:  Klimaforandringer – fra 
fortiden til i dag. Marit-Sol-

veig Seidenkrantz, professor i 

geologi, Aarhus Universitet

31/10:  Hvad er klima – om jordens 
klimasystemer og de store 
kredsløb. Jens olaf Pepke 

Pedersen, seniorforsker i 

klimaændringer, dTU Space

07/11:  Klimaforandringernes konse-
kvenser – globalt og lokalt. 
Jesper Theilgaard, stifter af 

klimaformidling.dk og  

klimaekspert på dR

14/11:  Fremtidens fødevarer og 
energi. Jørgen Eivind olesen, 

sektionsleder og professor i 

agroøkologi, Aarhus Universitet

Astronomiens store spørgsmål

Holdnummer: 1822-396
Tid: 24/10, 8 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

hvad kan vi i dag observere på himlen – og 

hvordan forklarer vi det, vi ser? Under forelæs-

ningerne vil vi fokusere på en række emner som: 

baggrundsstråling, Universets udvidelse, sorte 

huller, kæmpegalakser, eksploderende stjerner 

og exoplaneter. desuden vil vi se nærmere på 

emner, der stadig er meget gådefulde for os fx 

mørk masse, mørk energi, supertunge sorte hul-

ler, giganteksplosioner, dannelse af mange mil-

liarder planeter og livets opståen og udvikling. 

Kom og vær med til at stille spørgsmål til vores 

opfattelse af Universet!

24/10:  Det moderne verdensbillede.  
Arne damm, astronom

31/10:  Big Bang. Kan vi forstå det?  

Johan Peter Uldall Fynbo, professor i 

astrofysik, niels Bohr instituttet

07/11:  Galaksernes verden – herunder super-
massive sorte huller. Johan Peter Uldall 

Fynbo, professor i astrofysik,  

niels Bohr instituttet

14/11:  Kosmiske eksplosioner; dannelse af 
tunge grundstoffer og sorte huller. 
Johan Peter Uldall Fynbo, professor i 

astrofysik, niels Bohr instituttet

21/11:  Exoplaneter. Arne damm, astronom

28/11:  Er der liv andre steder?  
Arne damm, astronom

05/12:  Mørkt stof. Arne damm, astronom

12/12:  Mørk energi. Johan Peter Uldall Fynbo, 

professor i astrofysik, niels Bohr  

instituttet

Alt er relativt  
– eller er det nu også det?

Holdnummer: 1822-116
Tid: 25/10, 3 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Pris inkl. bog: 520 kr., studerende 370 kr.  
(bog værdi 200 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

naturvidenskaben præsenteres ofte i medierne 

som en lang række løsrevne opdagelser: En ny 

videnskabelig undersøgelse har vist, at rødbeder 

forebygger åreknuder; at vi er lykkeligst, når vi 

spiser lakrids; eller at Universet består af mørkt 

stof. Men ofte kan man som interesseret læser få 

fornemmelsen af, at næste uge kan bringe un-

dersøgelser, der viser det stik modsatte. hvad 

bygger videnskaben egentlig sine konklusioner 

på? hvordan kan man vide, at der findes mørkt 

stof i de fjerne galakser, når man hverken kan se 

det mørke stof eller besøge galakserne? Forelæs-

ningerne bygger på bogen ’Alt er relativt. Eller er 

det nu også det?’ (Gads Forlag), som kan tilkøbes 

forelæsningsrækken med rabat. 

25/10:  Hvad er videnskab? Anders Smith, 

chefkonsulent, dTU Energi

01/11:  Alt er ikke relativt. Anders Smith,  

chefkonsulent, dTU Energi

08/11:  Liv og meningen med det hele. Jørn 

Madsen, biolog, formidler ved Statens 

naturhistoriske Museum og Anders 

Smith, chefkonsulent, dTU Energi
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” De næste 30 års udvikling i landbruget 
bliver de mest afgørende. Og de næste 
30 års politik! Vi står foran at skulle 
brødføde 10 mia. mennesker uden at 
ødelægge kloden.”

Jørgen Eivind Olesen
Sektionsleder og professor i agroøkologi, 

Aarhus Universitet



Livet, Jorden og mennesket  
– hvad er meningen?

Holdnummer: 1822-453
Tid: 4/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jan Gruwier Larsen,  
cand.scient. i biologi

To af naturvidenskabens stærkeste te-

orier – evolutionsteorien og teorien om 

kontinaltaldrift – giver svar på, hvem vi 

er, hvor vi er kommet fra, og hvor det 

hele ender. Bliv klogere på, hvad teo-

rierne har haft af betydning for livets, 

Jordens og menneskets udvikling og 

på den lange række af tilfældigheder, 

som fører frem til os i dag. hør også lidt 

om videnskabsteori for begyndere, og 

hvorfor det er meget mærkeligt, at der 

findes aber i Sydamerika. 

Nye forunderlige former

Holdnummer: 1822-136
Tid: 10-11/11, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Carsten Cramon,  
cand.scient. i matematik

Tag med på en spændende rejse, hvor 

vi over en weekend skal opleve filoso-

fiens, naturens, kunstens og matema-

tikkens sammensmeltning i en fasci-

nerende cocktail, som vil være fyldt 

med overra skende og forunderlige 

sammenhænge. Vi skal nå ud til vores 

bevidstheds grænser for der at opleve 

uendelighedens paradoksale og fasci-

nerende natur. Vi skal se, hvorledes 

uendeligheden kaster oplivende skyg-

ger ind i vores kendte, endelige fysiske 

verden. der kræves ikke specielle ma-

tematiske forudsætninger for at få et 

inspirerende og øjenåbnende udbytte 

af foredragene. 

Vedvarende energi

Holdnummer: 1822-108
Tid: 20/11, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164

Global opvarmning er en af vor tids største udfordringer, og 

spørgsmålet om, hvordan vi kan udvikle vedvarende ener-

gi og sikre et bæredygtigt miljø, står højt på den politiske 

agenda – både i danmark og internationalt. der bliver for-

sket på fuld kraft i udviklingen af vedvarende energiformer, 

men hvor langt er vi kommet? Fire forskere fortæller om for-

skellige energityper og om lagring af energi – en af de helt 

store udfordringer inden for fremtidens energiforsyning. 

20/11:  Energikonvertering – brændselsceller, 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

Mennesket i en digital fremtid

Holdnummer: 1822-452
Tid: 12/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164
Underviser: Jacob Sherson, lektor i fysik og astronomi,  
Aarhus Universitet

Kunstig intelligens (Ai) er et felt i rivende udvikling. Mens 

nogle fremtidsforskere spår, at computerintelligens in-

denfor få årtier vil overhale den menneskelige, hævder 

andre Ai-forskere, at vi stadig er langt fra at forstå den 

menneskelige evne til at træffe hurtige og ofte korrekte 

beslutninger. hør, hvordan forskerne bag scienceathome.

org præsenterer komplekse forskningsudfordringer i form 

af computerspil. Foreløbigt har mere end 250.000 menne-

sker fra hele verden bidraget til at løse problemer i alt fra 

kvantefysik til hjerneforskning vha. deres menneskelige 

intuition. i et tværfagligt samarbejde studerer forskerne nu 

den enorme mængde data for at forstå, hvordan den men-

neskelige hjerne fungerer og forhåbentlig kunne bruge den 

nye viden til at designe en fremtid baseret på hybridintelli-

gens, hvor arbejdspladser skabes i synergien mellem men-

neskelig og kunstig intelligens.

Tal

Holdnummer: 1912-080
Tid: 11/3, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Henrik Kragh Sørensen, 
professor MSO i naturfagsdidaktik, 
Københavns Universitet

Vi måler og vejer som aldrig før, og tal 

styrer både vores individuelle hver-

dag og vores samfund og videnskab. 

de kan være synlige som klokkeslæt 

og busruter, hårdtslående som eksa-

menskarakterer, eller mere skjulte som 

dem, der indgår i videnskab og poli-

tiske beslutninger. nogle kan endda 

være bange for nogle tal eller have tal 

som personlige venner. Men hvad er 

de faktisk, disse tal? hvor kommer de 

fra? hvad kan de bruges til? og kan de 

misbruges?

Den genetiske revolution

Holdnummer: 1912-081
Tid: 18/3, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Siden videnskabsmændene Watson og 

Crick løste gåden om dnA-strukturen 

for 66 år siden, er studiet af genernes 

sammenhæng med vores sundhed og 

sygdom eksploderet. i dag er gentek-

nologien blevet hvermandseje, og alle 

kan få lavet en analyse, der afslører vo-

res genetiske træk. hør om opdagelsen 

af genetikken, udviklingen i 1900-tallet, 

og om hvor vi er i dag. 

18/03:  Opdagelsen af arvemassen. 
Tobias Wang nielsen,  

professor i zoofysiologi,  

Aarhus Universitet

25/03:  Studiet af menneskets kromo-
somer. Peter K.A. Jensen, kli-

nisk lektor i human genetik og 

overlæge, Aarhus Universitet

01/04:  Den genetiske kode. Uffe 

Birk Jensen, lærestolsprofes-

sor i klinisk genetik, Aarhus 

Universitet

08/04:  Genterapi og forbedring 
af mennesket. Thomas 

Vorup-Jensen, professor i 

biomedicin, Aarhus Universitet
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Vidensfestival  28/9-30/9  

Hearts & Minds
Livs

Vidensfestival  28-30/9  

Snus det  
gode liv ind 

Alexander Wieck Fjældstad  
Læge og ph.d. i lugtesans 
 

hvad er det egentlig, der betyder noget for et menneskes livskvalitet? Er det et godt fysisk og 
psykisk helbred? Samvær med familie og venner? En stabil økonomi? Troen på en gud? Et velfun-
gerende demokrati? En gåtur med hunden? Eller en kold øl i solen? Med arrangementer i krydsfel-
tet mellem viden og kultur undersøger og udfordrer årets hearts & Minds-festival, hvad der kan 
give livet kvalitet nu og i fremtiden. Festivalen, der er støttet af nordea-fonden, har sit hjerte i 
Aarhus, men kommer i år også til hovedstaden med en lille håndfuld arrangementer. her til højre 
finder du et udpluk af programmet. hele festivalprogrammet kan ses på hearts-minds.dk, hvor 
arrangementerne løbende annonceres.
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Gut Feelings: Gut Bacteria, Cravings, Chocolate 
and Poo (in English)

Are the bugs in our belly controlling us? do our gut bacteria influen-

ce what we eat and how we feel, altering our moods and behaviour 

and making us crave certain foods? So could a poo transplant kick 

our chocolate addiction? Emily Grossman is an expert on molecular 

biology and genetics, and with this talk she investigates our gut fe-

elings. The talk will be interspersed with weird facts about food and 

the human body, such as: did you know that we make better deci- 

sions when we need a wee? That coffee tastes better when excreted 

out of a certain creature? or that food tastes different on different 

colored spoons? 

 
NUMBER: 1822-304
DATE AND TIME: Friday 21/9, 8 pm – 9.15 pm 
PLACE: AU, Campus Emdrup, building D, room D169, Tuborgvej 164
PRICE: 120 kr., students 60 kr.

Forstå smagen  
– vinsmagning hos Kjær & Sommerfeldt 

Bær, frugt og blomster. lakrids, tobak og chokolade. Stald, flint og 

urter. ordene er utallige, når vi skal beskrive vin. Vin pirrer vores san-

ser – duften, synet, lyden, smagen og følelsen på tungen af den sner-

pende garvesyre og den fyrige alkohol. Men hvad er det egentlig, 

der sker i hjernen, når vi smager vin, og hvordan fungerer og bruger 

vi vores sanser? denne dag kan du glas for glas få viden, som vil 

udvide din smagsoplevelse og din evne til at skelne nuancer, når lek-

tor i gastrofysik Mathias Porsmose Clausen sætter fokus på vinens 

komplekse sammensætning, hjernen, sanserne og oplevelsen af vin. 

Vi skal smage på bobler, hvid- og rødvin, som Kjær & Sommerfeldt 

har udvalgt særligt til dagen.  

HOLDNUMMER: 1822-424
TID: Lørdag 29/9 kl. 15.00-17.00
STED: Kjær & Sommerfeldt, Gammel Mønt 4
PRIS: 250 kr. inkl. 3 glas vin (Der er mulighed for at tilkøbe tapas.  
Se hearts-minds.dk)
SAMARBEJDSPARTNER: Kjær & Sommerfeldt

Den der ranker sig, slanker sig

hvad har niels Bohr, A.P. Møller og Storm P. til fælles? de var alle 

elever hos den navnkundige Kaptajn Jespersen, der udover at un-

dervise i stavgymnastik i sit eget institut i mere end 25 år, formid-

lede sin morgengymnastik til danskerne igennem radioen. På slaget 

syv kunne de morgenfriske tænde for radioen og starte dagen med 

en omgang æterbåren gymnastik på stuegulvet. denne dag kan du 

blive klogere på Kaptajn Jespersens opfattelse af velvære for krop 

og sjæl og afprøve stavgymnastikken på egen krop. Mød Margrethe 
Neergaard, kaptajnens barnebarn, der er uddannet sygeplejerske og 

efterlever mange af sin berømte bedstefars gode råd og stadig un-

derviser i stavgymnastik. Kom i tvangsfri påklædning.

HOLDNUMMER: 1822-477
TID: Søndag 30/9 kl. 11.30-13.00
STED: Kulturhuset Islands Brygge, Lysthuset, Islands Brygge 18
PRIS: 120 kr., studerende 60 kr.
SAMARBEJDSPARTNER: Kaptajn Jespersens Institut

Beer yoga (in English)

Beer Yoga is the marriage of two great loves – beer and yoga. Both 

are centuries-old therapies for body, mind and soul. The joy of drin-

king beer and the mindfulness of yoga complement each other and 

make for an energizing experience. Yoga nurtures a balance between 

the body and the mind, and while practicing it and having a relaxed 

time, we would like to awaken your senses with a specially chosen 

refreshment that is not commonly paired with this eastern-borne 

practice: Beer! Take part in one of the hottest trends from new York, 

Sidney and Berlin as we offer you a once-in-a-lifetime experience: 

Beer Yoga. 

 
NUMBER: 1822-464
DATE AND TIME: Sunday 30/9, 3 pm – 5 pm
PLACE: Kulturhuset Islands Brygge, Lysthuset, Islands Brygge 18. Bring 
your own yoga mat (thin sleeping pad also does the job)
PRICE: 150 kr. incl. two beers
PARTNER: BierYoga.de

Livskvalitet

Læs mere og  
tilmeld dig på  
hearts-minds.dk



Gå dig klog – filosofisk vandretur

Holdnummer: 1822-179
Tid: 2/9, 1 søndag, kl. 15.00-17.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr. 
Maks. 25 deltagere
Mødested: Bernstorff Slotshave, Ved kiosken  
(Femvejen – Rundkørsel), Jægersborg Alle 93
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i  
pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

Vandring har for mange filosoffer været et redskab til at 

finde inspiration. Kant, Kierkegaard, nietzche og Rousseau 

har alle vandret rundt i natur og by for at bevæge tankerne 

og få sat gang i samspillet mellem krop og sind. Vær med 

når filosof Carsten Fogh nielsen sætter farten ned og drager 

på filosofisk vandretur i smukke omgivelser ved Bernstorff 

Slotshave. Få indblik i filosofiens historie i godt selskab. Vær 

med, når vi filosoferer over sprogets forunderlighed; hvor 

naturen slutter og kulturen begynder; og vores ansvar for at 

passe på naturen. husk at medbringe gode sko til gåturen. 

Kierkegaard og Løgstrup

Holdnummer: 1822-045
Tid: 3/9, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164
Underviser: Bjørn Rabjerg, postdoc i systematisk teologi, 
Aarhus Universitet 

Kierkegaard og løgstrup er danmarks største eksisten-

stænkere, og deres tanker om kultur, kristendom og men-

neskeliv finder sted på et filosofisk og teologisk grundlag. 

Men selvom løgstrup i sin tidlige tænkning er stærkt 

påvirket af Kierkegaard, udvikler han sig til en af Kierke-

gaards største kritikere – særligt i synet på menneskelivet, 

kærligheden og kristendommen. de er begge interessere-

de i at forstå menneskets eksistens, men løgstrup vender 

sig direkte imod den eksistentialisme, hvor Kierkegaard 

spiller så stor en rolle. i kurset stilles der skarpt på de afgø-

rende kritikpunkter, som løgstrup retter mod Kierkegaard. 

Hvad er fællesskab?

Holdnummer: 1822-398
Tid: 3/9, 5 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lysemose,  
postdoc i filosofi, Aarhus Universitet 

Fællesskab er et af filosofiens evige 

emner, og i 2018 er spørgsmålet om 

fællesskabet så påtrængende som no-

gensinde. For hvad udgør overhovedet 

et fællesskab? hvordan bliver man del 

af det? og hvem sætter grænserne for, 

hvem der er inde og ude? Vi undersø-

ger de fællesskabsbegreber, traditi-

onen har givet os i hænde, og som vi 

ofte ret ubemærket gør brug af – for 

måske kan det hjælpe os med at forstå 

vores vanskeligheder med fællesska-

ber i dag. Vi ser nærmere på en ræk-

ker opfattelser af fællesskab fra Ari-

stoteles’ ’politiske dyr’ til den nutidige 

Agambens ’kommende fællesskab’. 

03/09:  Aristoteles og mennesket 
som det politiske dyr

10/09:  Kant og menneskets  
’fællessans’

17/09:  Kierkegaard og næstekærlig-
heden

24/09:  Heidegger og menneskets 
’til-væren’ som ’med-væren’

01/10:  Agamben og ’det kommende 
fællesskab’

Helgener og mirakler:  
år 300-700

Holdnummer: 1822-050
Tid: 3/9, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Brian Patrick McGuire, 
professor emeritus i middelalderhistorie, 
Roskilde Universitet 

den lutherske reformation smed helge-

nerne ud og mente, at vi skal henvende 

os direkte til Vor herre. Men i årene før 

revolutionen, 300-1500, blev det taget 

for givet, at helgener er til stede for at 

bistå os. de indgår i ’de helliges fælles-

skab’, communio sanctorum, og de er 

tilgængelige for os her på jorden. i den-

ne forelæsningsrække møder du nogle 

af disse helgener. hvem var de? hvad 

opnåede de? hvorfor blev de fleste af 

dem kendt for mirakler? og hvordan 

tænkte og følte mennesker i middelal-

derens verden? 

03/09:  Ørkenfædrene (ca 350-450): 
Var de helgener? 

10/09:  Martin af Tours (d. 397): En 
helgen i levende live

17/09:  Augustin af Hippo (d. 430): 
En kirkefader som helgen

24/09:  Patrick (c. 390-461): irernes 
skytshelgen

01/10:  Benedikt af Nursia (d. ca. 
550): Mere end forfatter til 
Munkereglen

08/10:  Cuthbert (c. 634-87): en 
angelsaksisk helgen

Religion  
og filosofi



Buddhisme

Holdnummer: 1822-068
Tid: 4/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Pris inkl. bog: 859 kr., studerende 609 
kr. (bog værdi 299 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Buddhismen er en af de ældste re-

ligioner i verden. den har haft stor 

betydning i religionshistorien og er i 

dag blevet en moderne tradition med 

indflydelse også udenfor den organi-

serede religion. Forelæsningsrækken 

fortæller buddhismens historie i de 

forskellige kulturer, den har vandret til: 

indien, Sri lanka, Tibet, Kina, Japan og 

Vesten og dykker ned i forskellige, cen-

trale buddhistiske temaer.

04/09:  Buddha, dharma og sangha. 
Jørn Borup, lektor i religionsvi-

denskab, Aarhus Universitet

11/09:  Tibetansk buddhisme. Erik 

Meier Carlsen, cand.mag. i reli-

gionsvidenskab og journalist

18/09:  Social engagement og bud-
dhisme. Jesper Østergaard, 

ph.d. i religion, forfatter og 

underviser, Aarhus hF og VUC

25/09:  Meditation, mindfulness og 
modernitet. Martijn van Beek, 

lektor i antropologi,  

Aarhus Universitet

02/10:  Buddhistisk økonomi. Trine 

Brox, lektor i tværkulturelle og 

regionale studier, Københavns 

Universitet

Det autentiske selv

Holdnummer: 1822-030
Tid: 4/9, 4 tirsdage, kl. 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: Søren Gosvig Olesen, lektor i filosofi, 
Københavns Universitet

’det autentiske’ er et hovedtema hos Kierke-

gaard, heidegger og Sartre, og i de senere år er 

begrebet autentisk blevet brugt igen og igen. 

Men hvad betyder det at være autentisk? ’Auto’ 

betyder selv – men hvad er et selv? de tre filof-

fers svar er mildest talt forskellige. de peger på 

hver sin måde på det skræmmende ved menne-

skets møde med sig selv. Ved vi selv, hvem vi er? 

Er det de andre, der forhindrer mig i at være mig 

selv? Eller er jeg i virkeligheden som alle andre? 

Få gennemgået og sammenlignet de tre filosof-

fers beskrivelse af at være sig selv med udgangs-

punkt i deres egne eksempler. 

Vågn op til livet

Holdnummer: 1822-177
Tid: 19/9, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.mag. i 
idéhistorie, master i humanistisk sundhedsviden-
skab og ph.d. i psykologi 

hvordan skal man leve sit liv, for at det bliver 

godt? Vores kultur er præget af en forestilling 

om, at vi opnår et godt liv gennem oplevelser, 

penge, forbrug, præstation og social anerken-

delse. På den måde har menneskets natur ikke 

ændret sig synderligt de sidste 2500 år. Men 

stadig flere af os føler, at vores måde at leve på 

virker lidt som at gå i søvne. Mange af os savner 

et mere meningsfuldt og fyldestgørende liv. den 

østlige og vestlige filosofi indeholder et tidløst 

budskab om, at vi faktisk kan vågne op til et an-

det og bedre liv. hvis vi forholder os bevidst til 

vores livsvilkår, kan vi nemlig få en mere menne-

skelig tilværelse. 

19/09:  Søvn og vågentilstand
26/09:  Døden
03/10:  Hjertet
10/10:  Ånden

Hvad enhver dansker bør vide

Holdnummer: 1822-070
Tid: 4/9, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

hvad bør man læse, høre, se, eller smage, før man 

dør? det giver tv, bøger og aviser os mange bud 

på. På Folkeuniversitetet har vi spurgt eksperter-

ne. Vi inviterer nogle af landets dygtige forskere 

til at give deres bud på, hvad der er grundlæg-

gende at vide inden for deres fag. Få overblik 

over milepæle, begivenheder og personer, som 

revolutionerede menneskets tilværelse – fra hi-

storie over kunst til sundhed.

04/09:  Danmarks historie. Steffen heiberg, 

forfatter og fhv. forskningschef,  

det nationalhistoriske Museum  

Frederiksborg Slot

11/09:  Litteratur. Jan Rosiek, professor i dansk, 

Københavns Universitet

18/09:  Musik. leif V.S. Balthzersen, mag.art. i 

musikvidenskab

25/09:  Kunst. Rasmus Kjærboe, ph.d.,  

museumsinspektør, Ribe Kunstmuseum

02/10:  Dansk design. Thomas dickson,  

forfatter, arkitekt og industriel designer

09/10:  Sundhed. Adam Bencard, adjunkt i 

forskningskommunikation ved Medi-

cinsk Museion, Københavns Universitet

”  Måske vi skulle overveje, om fællesskab 
mindre består i, at vi hver især tilegner 
os det samme, og mere i at vi sammen 
tilegner os noget, som ingen af os 
har hold på.” 

Kasper Lysemose
Postdoc i filosofi, Aarhus Universitet

Religion  
og filosofi
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Ved du, hvad du ved?

Holdnummer: 1822-277
Tid: 22/10, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Thybo Jensen,  
ph.d. i filosofi 

Man siger, vi lever i et videnssamfund. 

Samtidig taler vi om en postfaktuel 

æra. Men hvad er viden egentlig? Fin-

des der forskellige måder at vide på, 

fx en kropslig og en intellektuel? Kan 

vi vide, at vi ikke lever i en virtual rea-

lity? Kan kunstig intelligens som iBM’s 

dr Watson udvise god dømmekraft? Er 

al viden baseret på evidens, og hvad er 

evidens overhovedet? i vores udforsk-

ning af disse spørgsmål trækker vi på 

ideer fra en lang række filosoffer fra 

Platon til Wittgenstein.

22/10:  Hvad er viden? 
29/10:  Hvad kan vi vide? 
05/11:  Findes der kropslig viden? 
12/11:  Hvad er videnskabelig viden? 
19/11:  Lever vi i The Matrix? 
26/11:  Ekspertise og dømmekraft

Skriftens historie

Holdnummer: 1822-029
Tid: 26/9, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Marie Møller Kristensen, 
cand.mag. i filosofi, skribent og  
selvstændig 

Skrift har længe været afgørende for 

menneskers kommunikation med hin-

anden. det har haft stor betydning for 

lagringen af information og for måden, 

mennesker udtrykker sig på. Men hvad 

er skrift overhovedet? hvor opstod 

den, og hvordan forandrede den sig 

med digitaliseringen? hvad kan Platon, 

derrida og Bernard Stiegler lære os om 

sammenhængen mellem skriftsproget 

og hukommelse? dyk ned i skriftens 

verden og tag med på en historisk og 

filosofisk rejse fra oprindelsen af de 

første skriftsprog til den digitale com-

puterbårne skrift, der for tiden udvik-

les, udforskes og diskuteres.

26/09:  Skriften og hånden
03/10:  Skriften og hukommelsen
10/10:  Skriften og digitaliseringen

Etiske teorier

Holdnummer: 1822-185
Tid: 29/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Husted,  
lektor i filosofi, Aarhus Universitet 

hvad siger moralen, jeg skal gøre? hvor-

for skal jeg gøre, hvad moralen siger? 

dagen præsenterer de fremtrædende 

etiske teorier: pligtetik, nytteetik, com-

mon sense-etik, dydsetik, omsorgsetik 

og eksistensetik. der tages udgangs-

punkt i moral og etik samt de forskellige 

værdibegreber. desuden præsenteres 

etisk relativisme og etisk subjektivisme. 

Teorierne bliver løbende illustreret med 

cases, udvalgte etiske spørgsmål og ak-

tuelle etiske debatemner. 

Høje Tider – efterår/vinter

Holdnummer: 1822-175
Tid: 6/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164

Kirkeåret går sin gang fra og til den første søndag i advent. 

Men for mange danskere er det mest til de højtidelige lej-

ligheder, vi møder kirken – enten som direkte besøg eller 

via verdslige traditioner derhjemme. Men hvad betyder de 

egentlig, disse tilbagevendende tider? Er Alle helgene det 

samme som halloween? hvad er Trinitatis-tiden for noget, 

og hvorfor varer den så længe? og hvorfor er det egentlig, 

at julen ikke varer lige til påske? Kom bag om højtiderne 

og kirkens årshjul og lær at forstå, hvordan tiden opleves 

i kristendommen.

10.00:  Trinitatis. Jette Bendixen Rønkilde,  

postdoc i teologi, Aarhus Universitet

12.00:  Frokostpause
12.45:  Allehelgen. Kirstine helboe Johansen,  

lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

14.30:  Jul og advent. hans Jørgen lundager Jensen, 

professor i religionsvidenskab, dr. theol.,  

Aarhus Universitet

Spørg filosofien om liv og død

Holdnummer: 1822-028
Tid: 22/10, 7 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,  
Tuborgvej 164

Vi glædes over nyt liv, men samtidig ved vi, at vi alle skal 

dø. hvordan kan vi leve i den tilstand? hvad er tilværel-

sen skabt af, og hvad stiller vi op med livet, ondskaben og 

døden? hvad er meningen med det hele? Kan vi forestille 

os altings afslutning? og hvad har værdi i livet? På denne 

forelæsningsrække spørger vi filosofien om de helt store 

spørgsmål i tilværelsen. Vi konfronteres med livet på godt 

og ondt, graver i det, der optager os allermest og forsøger 

at nå til en eller anden form for forståelse. Kom til syv afte-

ner om liv og død. det giver god mening!

22/10:  Livet. Bjørn Rabjerg, postdoc i systematisk  

teologi, Aarhus Universitet

29/10:  Værdi. Morten dige, lektor i filosofi,  

Aarhus Universitet

05/11:  Viljen. Søren R. Fauth, professor MSo i tysk, 

Aarhus Universitet

12/11:  Afgrunden. Søren Gosvig olesen, lektor i filosofi, 

Københavns Universitet

19/11:  Ondskaben. Carsten Bagge laustsen, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet

26/11:  Meningen. Kasper lysemose, postdoc i filosofi, 

Aarhus Universitet

03/12:  Døden. Mogens Pahuus, professor i filosofi,  

Aalborg Universitet
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Det Nye Testamente

Holdnummer: 1822-069
Tid: 23/10, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
(ingen undervisning d. 20/11)
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Troels Engberg-Peder-
sen, professor i teologi, Københavns 
Universitet

de fleste danskere har en nogenlunde 

forståelse af kristendommens grund-

piller. Vi har kristendom i folkeskolen, 

og samfundet overleverer dens vær-

dier, så vi ikke kan undgå at konfron-

teres med dem. Men hvor godt kender 

du egentlig den filosofi og teologi, der 

ligger bag en kristen tankegang? det-

te efterår giver vi dig mulighed for at 

dykke helt ned i Bibelen og føje forsk-

ningsmæssig indsigt til umiddelbar for-

ståelse, når vi stiller skarpt på det nye 

Testamentes vigtigste og mest slående 

tekster. 

23/10:  Markusevangeliet  
– det første evangelium 

30/10:  Paulus – 1. Thessalonikerbrev 
og Filipperbrevet

06/11:  Paulus – Galaterbrevet
13/11:  Johannesevangeliet  

– det sidste evangelium? 
27/11:  Johannes’ Åbenbaring  

– apokalyptik og politik 

Kvindeskikkelser i de store 
verdensreligioner

Holdnummer: 1822-454
Tid: 25/10, 5 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

det er en klassisk anklage mod alle fem verdens-

religioner, at der er et eller andet med kønsroller-

ne, som er skævt – og ikke til fordel for kvinderne. 

Men hvem er de egentlig, religionernes kvinder? 

hvilke historiske og mytologiske kvinder har 

været med til at skabe de religiøse bevægelser? 

og hvilke kvinderoller har religionerne plads til, 

dengang og i dag? På denne række ser vi nær-

mere på kvindeskikkelserne i verdens fem store 

verdensreligioner – og hvilken rolle, de spiller for 

religionerne i det hele taget.

25/10:  Kristendommens kvinder og Maria 
Magdalenes evangelium. Marianne 

Aagaard Skovmand, ph.d. i teologi og 

sognepræst i nyborg

01/11:  Kvinderne i jødedommen. Anne Boukris, 

tidl. direktør for Jewish Museum oslo

08/11:  Muhammeds kone og andre berøm-
te kvinder i islams historie. Jesper 

Petersen, ph.d.-studerende i historie og 

religionsvidenskab, lunds Universitet

15/11:  Tara, en kvindelige buddhasattva i 
buddhismen. Jesper Østergaard, ph.d. i 

religion, forfatter og underviser,  

Aarhus hF og VUC

22/11:  Hinduismens gudinde Devi.  
Bjarne Wernicke olesen, lektor i  

religionsvidenskab, oxford Universitet

Dødsriger i nordisk mytologi

Holdnummer: 1822-081
Tid: 3/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Karen Bek-Pedersen,  
ph.d. i kulturhistorie 

hvad sker der, når man dør? det spørgsmål har 

til alle tider har optaget mennesker. Fra den nor-

diske mytologi kendes især forestillingerne om 

de to dødsriger Valhal og hel. det ene betragtes 

populært som odins storslåede hal for de bedste 

krigere, det andet ses som et goldt og trist sted 

kun for gamle og syge. Men denne forestilling er i 

virkeligheden falsk. der findes flere dødriger – og 

dødsguder. og hvad sker der egentlig med alle 

dem, der hverken er krigere, syge eller gamle? 

Få et indblik i vikingetidens forestillinger om det 

hinsidige og kig ind i gravhøjen til de døde, hvor 

der foregår mere, end man lige skulle tro.

Antikkens religioner  
– dengang og i dag

Holdnummer: 1822-386
Tid: 4/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Annette Højen Sørensen, ph.d. i klas-
sisk arkæologi, Aarhus Universitet og Tao Thykier 
Makeeff, ph.d.-studerende i religionsvidenskab, 
Lunds Universitet 

Alle oprindelige religioner var polyteistiske – 

med flere guder for bl.a. himlen, jorden, hjemmet, 

kornet, kærligheden osv. For datidens mennesker 

handlede det bl.a. om at forklare den verdensor-

den, de levede i, og deres rolle som mennesker i 

den. i Mellemøsten og Middelhavsregionen stod 

de mange folkeslag i forbindelse med hinanden 

gennem krige, handel og vandringer. det kan vi 

bl.a. se i arkæologien og de historiske tekster. 

Men også religion giver et rigt vidnesbyrd om, 

hvilket liv, tidligere tiders mennesker har levet, 

og hvordan de selv har forklaret det. Bliv klogere 

på både religion og historie, når vi undersøger re-

ligiøse opfattelser på tværs af kulturer i antikken. 

og ser nærmere på, hvordan vores moderne ver-

den modtager, bruger og inkorporerer de antikke 

religioner i nutidens kultur.

Hinduismens centrale kvin-
deskikkelse er gudinden 
Devi, der bl.a. manifesterer 
sig som Durga, der frelser 
verden ved at besejre en 
ond bøffeldæmon.
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500 års høflighed

Holdnummer: 1822-275
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ulla Gjedde, cand.mag. i fransk,  
oversætter og forfatter

”Først og fremmest bør man gaa ud fra, at høf-

lighed er saa noget nær det stærkeste Vaaben, 

man kan have i hænde.” Sådan skrev Emma 

Gad i ’Takt og Tone – hvordan vi omgaas’ i 1918. 

Emma Gads bog var en hjælpende hånd til ny-

rige gullaschbaroner, der med bogen i hånden 

kunne lære borgerskabets sociale koder. i dag 

er samfundet globaliseret, og kulturforståelse og 

høflighed er nødvendige i en verden, der over-

skrider landegrænser. Men hvad vil det sige, at 

være høflig? og hvorfor har det ændret sig? Få et 

idéhistorisk overblik over høflighedens guldkorn 

og en idé om, hvilken nytte, de kan have i dag.

Det gode liv

Holdnummer: 1822-184
Tid: 25/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Husted,  
lektor i filosofi, Aarhus Universitet 

hvad er et godt liv? lige siden Platon 

har store filosoffer givet deres svar 

herpå. i forløbet præsenteres de to do-

minerende traditioners svar. den ene 

lader det gode liv afhænge af, hvordan 

det leves, og hvad der udrettes i det. 

den anden lader det afhænge af, hvor-

dan det føles, og den slags oplevelser, 

der fylder det. Aristoteles og immanu-

el Kant er de store navne i den første 

tradition. den anden prægets af bl.a. 

John Stuart Mill og en række nutidige 

tænkere. Som repræsentanter for feltet 

mellem hovedretningerne inddrages 

Søren Kierkegaard og Jean P. Sartre. 

Hvad vil det sige at tænke?

Holdnummer: 1822-395
Tid: 1/12, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, 
Aarhus Universitet

hvad vil tænkning sige? Sådan spurgte filosoffen 

Martin heidegger i 1954. i en række forelæsning-

er fra det år finder man heideggers provokeren-

de udsagn at: ‘det betænkeligste er, at vi endnu 

ikke tænker’, og at ‘videnskaben tænker ikke’. 

Men hvad mener heidegger med det? hvad er 

det, vi gør, når vi tænker? Kan tænkning læres? 

hvilken forbindelse er der mellem tænkning og 

handling, tænkning og viden? og nytter tænk-

ningen overhovedet? På dette forløb tager vi 

udgangspunkt i heideggers forelæsninger. Vi vil 

forsøge at finde ud af, hvad tænkning overhove-

det er for noget. i undersøgelsen heraf går vi ud 

over heideggers forlæg og inddrager nogle af 

filosofihistoriens største tænkere – bl.a. Sokrates, 

Platon, Kant og Kafka.

Tag en tænkepause med Jesus

Holdnummer: 1822-393
Tid: 11/12, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Bro Larsen, lektor i teologi, 
Aarhus Universitet

Jesus sagde ”Følg mig!” i dag har han flere føl-

gere end nogen kendis på Twitter. Men hvem 

var den historiske Jesus? Bibelforskningen har 

været på jagt efter svaret i 200 år. og forslage-

ne er mangfoldige: en politisk revolutionær, en 

hippiefilosof, en jødisk freelance-rabbiner, en 

bondeprofet eller en healer-charlatan. Men har 

han overhovedet eksisteret? Er Jesus ikke bare 

et produkt af de første kristnes fantasi? Fore-

draget vil tegne en skitse af den historiske Jesus 

og fortælle historien om, hvordan han efter sin 

død blev anset for kristen. Foredraget finder sted 

i forbindelse med udgivelsen af lektor i teologi, 

Kasper Bro larsens bog Jesus i serien Tænke-

pauser fra Aarhus Universitetsforlag.

”  Hvad er et godt liv? Videnskaben kan ikke give svar. 
Vi har kun samtalen. Vi må gå i dialog med andre 
om, hvad ’det gode liv’ egentlig er for os.”

Jørgen Husted
lektor i filosofi, Aarhus Universitet
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To fag, ét emne: Hvad er kærlighed?

Holdnummer: 1822-392
Tid: 17/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164

hvem kan svare på spørgsmålet – filosoffen eller psykolo-

gen? Filosofi har med kærlighed at gøre – dens eget navn 

betyder faktisk ‘kærlighed til visdom’. derfor er en filoso-

fisk tilgang til kærlighed både et kursus om følelsen og en 

introduktion til filosofien selv. Psykologien behandler de 

sindstilstande, vi oplever som mennesker – både de hårde 

og de opløftende, f.eks. hvad der sker med krop og sind, når 

vi forelsker os. denne aften sætter vi spot på fænomenet 

kærlighed – fra to vinkler, der komplimenterer og udfordrer 

hinanden. Få indblik i, hvordan to forskellige fagligheder 

går til samme emne, når en filosof og en psykolog giver 

hvert sit bud på, hvordan man skal forstå fænomenet og 

følelsen ’kærlighed’.

17.15:  Psykologien om kærligheden. Asger neumann, 

ekstern lektor i psykologi, Aarhus Universitet

19.30:  Filosofien om kærligheden. Kasper lysemose, 

postdoc i filosofi, Aarhus Universitet

To fag, ét emne: Hvad er angst?

Holdnummer: 1912-077
Tid: 15/1, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

hvem kan svare på spørgsmålet – filosoffen eller psykia-

teren? Mindst 700.000 mennesker i danmark lider af det, 

psykiatrien kalder ’patologisk angst’ på et tidspunkt i løbet 

af deres liv. For psykiatrien er det en lidelse, man kan diag-

nosticere, som medfører faldende livskvalitet. For filosofien 

er angst ikke en sygdom, men en grundtilstand som siger os 

noget om det at være menneske. denne aften sætter vi spot 

på angsten fra to vinkler, der komplimenterer og udfordrer 

hinanden. Få indblik i, hvordan to fagligheder går til samme 

emne, når en filosof og en psykiater giver hvert sit bud på, 

hvad angst er. 

17.30:  Psykiatrien om angst. Raben Rosenberg, 

klinikchef, professor, dr.med., Psykiatrisk Center 

Amager

19.45:  Filosofien om angsten. Kasper lysemose,  

postdoc i filosofi, Aarhus Universitet

Demokratiets krise

Holdnummer: 1912-099
Tid: 22/1, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Efter Berlinmurens fald ventede man-

ge, at det liberale demokrati og den 

frie markedsøkonomi ville sejre globalt. 

ikke alene gav det en høj materiel leve-

standard, det betød også et mere lige 

og retfærdigt samfund og en stor grad 

af personlig og politisk frihed. Totalitæ-

re og autoritære politiske systemer var 

ikke længere noget alternativ. demo-

kratiet havde sejret. i dag er det van-

skeligt at bevare den optimisme. i de 

gamle demokratier i USA og Europa op-

lever vi populistiske bevægelser og en 

politik, der mere hviler på følelser end 

på fornuft. i de ”nye” demokratier i cen-

tral- og østeuropa ser vi en bevægelse 

tilbage mod autoritære styreformer. 

Vær med, når vi ser nærmere på demo-

kratiets forudsætninger og konflikter.

22/01:  1989. Vendepunktet.  
Flemming houe, mag.art. i 

idéhistorie

29/01:  Populisme – en trussel for 
demokratiet? Steen nepper 

larsen, lektor i uddannelsesvi-

deskab, Aarhus Universitet

05/02:  Kan demokratiet styre 
samfundsøkonomien? Glo-
balisering, klima og ulighed. 
Jesper Jespersen, professor i 

økonomi, Roskilde Universitet

12/02:  Den politiske debat. Christian 

Kock, professor i retorik, 

Københavns Universitet

19/02:  Hvorfor hader alle Europa? 
Jørn Boisen, lektor i fransk, 

Københavns Universitet

26/02:  Demokratiet set fra et globalt 
perspektiv. hans-otto Sano, 

forskningschef, institut for  

menneskerettigheder

Fransk filosofi i det  
20. århundrede

Holdnummer: 1912-124
Tid: 22/1, 8 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

det 20. århundrede er verdenskrige-

nes, fremmedgørelsens og gudløshe-

dens århundrede. det er ideologier-

nes kamp, psykoanalysens opkomst, 

menneskerettigheder, feminisme og 

diskurs-begrebets fødsel. Alle temaer, 

der særligt behandles netop i den mo-

derne franske filosofi. Mød nogle af de 

mest indflydelsesrige personer i nyere 

filosofihistorie og få overblik over de 

vigtigste strømninger i fransk filosofi i 

det 20. århundrede.

22/01:  Jean-Poul Sartre.  
Kresten lundsgaard-leth, 

adjunkt i anvendt filosofi, 

Aalborg Universitet

29/01:  Simone de Beauvoir. Tone 

Frank dandanell, kønsforsker 

og ph.d.-studerende i filosofi, 

Aarhus Universitet

05/02:  Maurice Merleau-Ponty. 
Rasmus Thybo Jensen,  

ph.d. i filosofi

12/02:  Jacques Lacan. Rasmus Ugilt, 

postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet

19/02:  Jacques Derrida. Jacob lund, 

lektor i æstetik og kultur, 

Aarhus Universitet

26/02:  Michel Foucault. Mathias hein 

Jessen, ph.d. i idéhistorie og 

adjunkt, Copenhagen Business 

School

05/03:  Pierre Bourdieu. lisanne 

Wilken, lektor i europastudier, 

Aarhus Universitet

12/03:  Alain Badiou. Brian Benjamin 

hansen, ph.d. i filosofi,  

ViA University College
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Et menneske af kvalitet

Holdnummer: 1912-026
Tid: 22/1, 8 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

”du har altid været rig, køn, og i super 

god form. hvor er det dog imponeren-

de, at du har mere end 450 venner på 

Facebook. og hvilken iQ!” Er det de 

kvaliteter, vi håber venner og familie 

fremhæver under skåltaler til vores 

runde fødselsdage? Eller er det noget 

helt andet, vi sætter pris på ved andre 

– og håber andre ser i os? Siden antik-

ken har filosoffer, teologer og tænkere 

funderet over menneskelivets værdi. 

de har overvejet hvilke dyder, vi bør 

stræbe efter. Både for at skabe gode 

relationer til kollegaer, venner, kærester 

og familie, men også som fundamentet 

til samfund, vi har lyst til at dele med 

hinanden. i en moderne verden: hvad 

kendetegner et menneske – af kvalitet? 

22/01:  Dannelse. Per Jepsen,  

adjunkt i pædagogisk filosofi, 

Aarhus Universitet

29/01:  Autonomi. Per Jepsen, 

adjunkt i pædagogisk filosofi, 

Aarhus Universitet

05/02:  Generøsitet. Kasper lysemo-

se, postdoc i filosofi,  

Aarhus Universitet

12/02:  Venskab. Søren Gosvig  

olesen, lektor i filosofi,  

Københavns Universitet

19/02:  Humor. Anne Engedal,  

redaktør og cand.mag. i filosofi

26/02:  Kærlighed. Søren Gosvig 

olesen, lektor i filosofi,  

Københavns Universitet

05/03:  Tillid. hans Fink,  

docent emeritus i filosofi, 

Aarhus Universitet

12/03:  Empati. Anders dræby 

Sørensen, cand.mag. i idéhi-

storie, master i humanistisk 

sundhedsvidenskab og ph.d. i 

psykologi

Tab, sorg og ensomhed

Holdnummer: 1912-013
Tid: 23/1, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 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 og sorg kan ingen mennesker und-

gå. Med tabet følger sorgen, og derfor 

er den blevet kaldt kærlighedens dy-

reste pris. Alle kan opleve at miste en, 

man ikke kan bære at undvære. i de 

situationer kan man blive påtvunget et 

livslangt sorgforløb, hvor sorgen viser 

sine mange ansigter. det opleves for-

skelligt, men død og tab fører ofte til ve-

mod og ensomhed, og får livet til at se 

meget anderledes ud. Forelæsningerne 

præsenterer tværfaglige perspektiver 

på sorg, sorgteori og sorgprocesser. Til 

sidst ser vi på, hvordan ny livsglæde 

kan finde vej ind i et menneskes liv. 

23/01:  Sorg som kærlighedens  
dyreste pris

30/01:  Medvandring i dødens og 
sorgens landskab

06/02:  Ensomhedens sorg og vejen 
til nyt livsmod

Hannah Arendt

Holdnummer:  1912-111
Tid: 28/1, 5 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Man må forsvare sin plads i verden. 

dét faktum var både politisk, filoso-

fisk og personligt vigtigt for hannah 

Arendt. hun blev født i Tyskland i 

1906, og hendes filosofi tog udgangs-

punkt i menneskets oplevelse i verden. 

Samtidig oplevede hun en krig, der 

konfronterede mennesket med store 

spørgsmål om ondskab, liv og rettighe-

der. hun kom i konfrontationslejr, blev 

flygtning og senere fulgte hun opgøret 

med nazismens krigsforbrydelser. det 

gav anledning til en tænkning, der er 

levende forbundet med hendes eget 

livs oplevelser. Men som samtidig over-

skrider det rent personlige til at sige 

os noget universelt om verden. Kurset 

fremhæver bredden af Arendts tænk-

ning, hendes problematiske samtid og 

hendes tanker om eksistensens vilkår. 

28/01:  Arendt og menneskets vilkår.  
Anne Marie Pahuus, lektor i filosofi og prodekan, 

Aarhus Universitet

04/02:  Arendt og flygtningene. Mikkel Flohr,  

ph.d. i filosofi, Roskilde Universitet

11/02:  Arendt og totalitarismen. Carsten Bagge laust-

sen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

18/02:  Arendt, Eichmann og det ondes banalitet. Pia 

Søltoft, ph.d. i teologi fra Københavns Universitet 

og præst i Christianskirken

25/02:  Arendts kritik af menneskerettighederne. 
henrik Borup nielsen, cand.mag. i idéhistorie og 

journalist, Avisen.dk

Etiske teorier

Holdnummer: 1912-079
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Husted, lektor i filosofi, Aarhus Universitet

hvad siger moralen, jeg skal gøre? hvorfor skal jeg gøre, 

hvad moralen siger? dagen præsenterer de fremtrædende 

etiske teorier: pligtetik, nytteetik, common sense-etik, dyd-

setik, omsorgsetik og eksistensetik. der tages udgangs-

punkt i moral og etik samt de forskellige værdibegreber. 

desuden præsenteres etisk relativisme og etisk subjekti-

visme. Teorierne bliver løbende illustreret med cases, ud-

valgte etiske spørgsmål og aktuelle etiske debatemner. 

 

Høje Tider – forår

Holdnummer: 1912-012
Tid: 25/3, 3 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

Kirkeåret går sin gang fra og til den første søndag i advent. 

Men for mange danskere er det mest til de højtidelige lej-

ligheder, vi møder kirken – enten som direkte besøg eller 

via verdslige traditioner derhjemme. Men hvad betyder de 

egentlig, disse tilbagevendende tider? hvorfor faster krist-

ne, og hvad betyder det, at de gør det? hvorfor er Påsken 

årets vigtigste højtid? og hvorfor kan man sige, at Pinsen 

er selve kirkens fødselsdag? Kom bag om højtiderne og 

kirkens årshjul og lær at forstå, hvordan tiden opleves i 

kristendommen.

25/03:  Fasten. Marie Vejrup nielsen,  

lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

01/04:  Påsken. hans Jørgen lundager Jensen, professor 

i religionsvidenskab, dr. theol., Aarhus Universitet

08/04:  Pinsen. Jakob Egeris Thorsen,  

postdoc i systematisk teologi, Aarhus Universitet
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Byvandringer: Det lystige Vesterbro

Holdnummer: 1822-002
Tid: 3/9, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæolo-
gi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Allerede i kilder fra 1200-tallet fortælles om livet 

ude på Vester Fælled, nutidens Vesterbro. Byens 

borgere satte deres kvæg på græs på fælleden, 

og Sankt Jørgens gård for de spedalske blev 

opført. Senere kom møllerne og rebslagerne til. 

i 1577 sendte rigshofmester Valkendorf af sund-

hedsmæssige årsager slagterne ud på Vesterbro 

for at slagte deres dyr, og det blev startskuddet 

til den udvikling med fødevarer, der i mange 

hundrede år var kendetegnet for Vesterbro. i køl-

vandet på slagterne fulgte flere andre erhverv, 

herunder værtshusholderne, og Vesterbro blev 

et livligt slagter- og forlystelsesområde. 

03/09:  Forelæsning: Vesterbros historie 
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 

lokale D166, Tuborgvej 164

10/09:  Byvandring: Det lystige Vesterbro  
– galger og gæstgiverier 
Mødested: Vesterbros Torv

17/09:  Byvandring: Det lystige Vesterbro  
– slagtere og værtshuse 
Mødested: Vesterbrogade på hjørnet af 

Helgolandsgade

Tyskland 360 grader

Holdnummer: 1822-005
Tid: 3/9, 6 mandage, kl. 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

Efter valget af Trump i USA er Tyskland blevet 

kaldt for den nye leder af den frie verden. og 

zoomer vi ind på vores eget lille land, er dan-

marks historie vævet tæt sammen med vores 

tyske nabo, og mange kulturelle strømninger 

er netop kommet hertil sydfra. Tag med på en 

kultur-historisk rejse gennem Tyskland i selskab 

med bl.a. Goethe, Kant, Beethoven, Bismarck, 

Mies van der Rohe – og Merkel. Forelæserne le-

der os gennem de vigtigste strømninger inden 

for tysk historie, samfund, politik, tænkning og 

kultur og retter hver især blikket mod de vigtig-

ste milepæle inden for deres felt.

03/09:  Tysklands moderne historie. Martin 

Ammitsbøll husted, lektor, cand.mag. i 

historie, filosofi og samfundsfag

10/09:  Filosofi. Martin Ammitsbøll husted, 

lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag

17/09:  Klassisk musik. leif V.S. Balthzersen, 

mag.art. i musikvidenskab

24/09:  Arkitektur, byplanlægning og design. 
hans Christian Post, postdoc,  

Syddansk Universitet

01/10:  Tysk politik og samfund i dag. Moritz 

Schramm, lektor i tysk historie og kultur, 

Syddansk Universitet

08/10:  Litteratur og film. Moritz Schramm, 

lektor i tysk historie og kultur,  

Syddansk Universitet

Christian IV’s Europa

Holdnummer: 1822-057
Tid: 4/9, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, 
cand.phil. i hhv. historie og videnskabshi-
storie og med i Historiequizzen på DRK

Perioden fra 1588 til 1648 er en tid med 

ufattelige rædsler – krige, hekseaf-

brændinger, inkvisition, oprør, sult og 

armod. Men det er også en tid, hvor 

Europa begynder at underlægge sig 

resten af verden – hvor den moder-

ne stat grundlægges, hvor filosoffer, 

astronomer og læger revolutionerer 

synet på universet og kroppen, og hvor 

kunstnere som Shakespeare, Rem-

brandt og Velasquez skaber udødelig 

kunst. over seks tirsdage dykker vi ned 

i denne farverige tid.

04/09:  Europakortet: Stater og dy-
nastier / Religiøse splittelser

11/09:  Habsburgerne: Det spanske 
verdensrige / Østrig

18/09:  Frankrig og opkomsten af 
den moderne stat: Frankrig 
– centralmagt og lokalmagt 
/ Tredievårskrigen og den 
militære revolution

25/09:  De nye handelsmagter:  
England og Nederlandene

02/10:  Landene i øst: Polen, Litauen 
og Rusland / Osmannerriget

09/10:  Mod nye horisonter: Europas 
koloniriger / den videnskabe-
lige revolution
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Afrikas historie

Holdnummer: 1822-032
Tid: 5/9, 6 onsdage, kl. 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

Afrika omtales ofte som menneskehe-

dens vugge, men på trods af at have 

den længste historie, bliver historien 

om de afrikanske folk sjældent fortalt. 

Slavehandel og kolonisering har bi-

draget til at slette sporene efter den 

gamle historie. de landegrænser, som 

i stor udstrækning stadig eksisterer på 

kontinentet i dag, er draget af euro-

pæiske koloniherrer uden hensyn til 

lokalbefolkninger og deres kulturelle 

tilhørsforhold. Få historien om verdens 

næststørste kontinent – fra menne-

skehedens oprindelse til den moder-

ne statsdannelse, inden eksperterne 

giver et bud på, hvad fremtiden har i 

vente for Afrika.

05/09:  Menneskehedens oprindel-
se. Peter K.A. Jensen, klinisk 

lektor i human genetik og 

overlæge, Aarhus Universitet

12/09:  De tidlige civilisationer.  
Peter Tygesen, cand.mag., 

journalist og forfatter

19/09:  Afrika i slavehandlens tid. 
Peter Tygesen, cand.mag., 

journalist og forfatter

26/09:  Afrika i kolonitiden. Stig 

Jensen, lektor i afrikastudier, 

Københavns Universitet

03/10:  Afkolonisering og statsdan-
nelse. Stig Jensen, lektor i 

afrikastudier, Københavns 

Universitet

10/10:  Afrika nu og i fremtiden. 
Anne Mette Kjær, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

Byvandringer:  
Absalons København

Holdnummer: 1822-001
Tid: 6/9, 3 torsdage, kl. 15.00-16.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr. ekskl. 
entré på 40 kr. til ruinerne under Christi-
ansborg
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. 
i arkæologi, forfatter og med i Historie-
quizzen på DRK

Vi går i sporene på det København, 

som biskop Absalon fik af Kong Val-

demar den Store omkring 1157-58 og 

følger byens blomstrende udvikling ind 

i højmiddelalderen. Vi skal først en tur 

rundt i middelalderbyen mellem Råd-

huspladsen og Vor Frue Kirke, hvor vi 

følger halvkredsvolden fra omkring 

1100, der muligvis omgav kongsgår-

den i havn. herefter skal vi langs en 

del af det gamle havneområde fra 

Vingårdstræde til læderstræde, hvor 

havnefronten lå indtil sidste halvdel 

af 1300-årene. Vi slutter i ruinerne un-

der Christiansborg, hvor størstedelen 

stammer fra Absalons Borg.

06/09:  På sporet af Absalons han-
delsplads 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 
Københavns Slot 
Mødested: Indgangen til 

ruinerne under Christiansborg, 

Christiansborg Slotsplads

Byvandringer: 
Fra Slotsholmen til Christianshavn

Holdnummer: 1822-414
Tid: 19/9, 3 onsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi,  
forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Vi begynder med en tur på Slotsholmen, hvor fokus er de 

tre Christiansborg slotte og resterne af Christian iVs impo-

nerende krigshavn, Tøjhushavnen, hvor orlogsskibene blev 

ekviperet i 1600-tallet, og som menes at være inspireret af 

Venedigs mægtige Arsenal. herefter fortsætter vi med to 

byvandringer på Christianshavn, som Christian iV grund-

lagde som fæstningsby for 400 år siden - i 1618 - bl.a. for at 

beskytte sin Tøjhushavn. oprindelig var den nye by tænkt 

som en bådsmandsby for holmens faste stok, herefter 

hjemsted for hollandske immigranter og senere bydel med 

købmandsgårde med private havnepladser i Strandgade 

og små boder i sidegaderne. Gennem tiden forvandlede 

Christianshavn sig til ét af Københavns fattigkvarterer li-

gesom brokvartererne. 

19/09:  Slotsholmens historie: 850 år på magtens ø 
 Mødested: Pladsen foran Thorvaldsens Museum, 

Bertel Thorvaldsens Plads 2

26/09:  Fra Børsen til 1600-tallets Christianshavn:  
Brobisser, bindingsværk og svalegange 
Mødested: Børsen, på Børsrampen, Børsgade 1

03/10:  Christianshavn: Tugthusslaver og møller
 Mødested: Hjørnet af Mikkel Vibes Gade og  

Overgaden Oven Vandet

”  Berlin er en af verdens mest 
attraktive storbyer – med en 
fascinerende og mangfoldig historie.”

Moritz Schramm 
lektor i tysk historie og kultur,  

Syddansk Universitet

Arkæologi  
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Fra toppen af dansk politik: 
På Anker Jørgensen og Poul 
Schlüters tid

Holdnummer: 1822-374
Tid: 25/9, 2/10 og 23/10, 3 tirsdage. 
25/09 og 2/10 kl. 17.15-19.00, 23/10 kl. 
17.30-19.15 
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 
164. 25/9 og 2/10: bygning D, lokale D165, 
23/10: bygning C, lokale C001 (Indgang 
fra Tuborgvej 166 for gangbesværede)

To store politikere dominerede dansk 

politik fra starten af 1970’erne og helt 

frem til 1990’erne: Anker Jørgensen og 

Poul Schlüter. Anker Jørgensen er én af 

efterkrigstidens mest markante stats-

ministerskikkelser. han overtog stats-

ministerposten i en politisk vanskelig 

periode med danmarks medlemskab 

af EF, Jordskredsvalget 1973 og olie-

kriser. det sled på statsministeren, der 

i 1982 forlod embedet, hvorefter Poul 

Schlüter dannede den første konserva-

tive regering siden systemskiftet i 1901. 

ikke mange tilskrev den nye regering 

store chancer, men Schlüter blev den 

længst siddende statsminister siden 

Anden Verdenskrig. Som afslutning på 

forelæsningsrækken vil Bertel haarder 

give et unikt indblik i dansk toppolitik i 

perioden. Forelæsningerne tager afsæt 

i Thorsten Borring olesens og niels 

Wium olesens nye bøger om de danske 

ministerier 1972-1993 (Gads Forlag).

25/09:  Anker Jørgensens tid (1972-
1982). Thorsten Borring 

olesen, professor i historie, 

Aarhus Universitet

02/10:  Poul Schlüters tid (1982-
1993). niels Wium olesen, 

lektor i historie,  

Aarhus Universitet

23/10:  Personlige perspektiver 
fra toppen af dansk politik. 
Bertel haarder, MF og fhv. 

minister

Europas grænser i 100 år – fra afslutningen 
af Første Verdenskrig til i dag

Holdnummer: 1822-201
Tid: 30/9, 1 søndag, kl. 12.00-16.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Henrik Becker-Christensen, adjungeret professor 
i historie, dr.phil. og fhv. generalkonsul i Flensborg

Efter Første Verdenskrig blev der skabt en ny landegrænse 

mellem danmark og Tyskland. Men mens den dansk-tyske 

grænse er forblevet intakt, forholder det sig anderledes 

i det øvrige Europa. her har landkortet skiftet udseende 

mange gange i de seneste 100 år. dagen går tæt på den 

dramatiske udvikling frem til vor tid. drivkræfter var krig 

og anden magtanvendelse, nationalisme, national selvbe-

stemmelsesret, ideologi og religion. Afslutningen af Første 

og Anden Verdenskrig indtager en naturlig plads i forelæs-

ningen, men årene 1989-90 vil blive viet en særlig opmærk-

somhed som indgang til nutidens Europa. Samtidig ser vi 

på, hvilken betydning statsgrænser har for os.

Våben der vandt krigen

Holdnummer: 1822-073
Tid: 6/10, 1 lørdag, kl. 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

Krigs- og våbenteknologiens udvikling var en afgørende 

faktor i Anden Verdenskrigs udfald, og de krigsførende 

parter investerede enorme summer og kræfter i det tek-

nologiske våbenkapløb. Til de allieredes store bekymring 

startede aksemagterne med et forspring og en bedre 

forståelse af flere af våbenenes taktiske og strategiske 

muligheder. det var kun gennem en kraftanstrengelse og 

med dyrekøbte erfaringer, at de allierede langsomt vandt 

kapløbet. Forelæsningerne belyser udviklingen og brugen 

af nogle af de mest centrale våben – bl.a. kampvognen, 

hangarskibet, det strategiske bombefly og atombomben – 

og sætter deres brug ind i udvalgte slag og operationers 

kontekst, så deres betydning som våben, der vandt krigen, 

bliver tydelig.

Storhed og fald: 
Centraleuropa og Østrig-
Ungarn

Holdnummer: 1822-445
Tid: 26/9, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider,  
lektor, cand.mag., oberstløjtnant

over tre aftener vender vi blikket sydpå 

mod Centraleuropa og dobbeltmonar-

kiet Østrig-Ungarn med særligt fokus 

på tiden omkring Første Verdenskrig. 

Monarkiet var et kludetæppe af for-

skellige folkeslag som tyskere, ungarer, 

polakker, tjekkere, slovakker, slovenere, 

serbere, rumænere og kroatere samlet 

under den habsburgske kejser- og kon-

gefamilie. det betød, at området var 

en frugtbar kulturel og sproglig smel-

tedigel med blomstrende byer som 

Wien, Budapest, Prag og Trieste. Men 

samtidig var riget også en krudttøn-

de af indre nationale spændinger, der 

til sidst blev årsag til dets opløsning. 

Mordet på tronfølger Franz Ferdinand 

i Sarajevo i august 1914 starter en krig 

mod Serbien, der udvikler sig til en ver-

denskrig, som blev enden for dobbelt-

monarket. Ved fredsslutningen i 1919 

blev monarkiet opløst i Østrig, Ungarn, 

Jugoslavien, Tjekoslovakiet og et stør-

re Rumænien. de facto en diktatfred, 

der lagde kimen til fremtidig krig og 

uro i området.
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Firenze og Venedig  
– de første moderne byer i verden

Holdnummer: 1822-056
Tid: 7/10, 1 søndag, kl. 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

i norditalien ligger en række byer, der fortæller om et af-

gørende kapital i Europas historie. Fra 1100- til 1500-tallet 

gennemgik byerne en intens politisk, social og økonomisk 

udvikling, der satte et blivende fingeraftryk på verdens-

historien. Bystaterne Firenze, Venedig, Milano, Siena, Ge-

nova, Pisa og lucca indgik i en tilstand af stadig rivalise-

ring, samarbejde og krig med hinanden og omverdenen 

på en måde, der frigjorde nye dimensioner og lidenskaber 

i menneskets forståelse af sig selv, staten og samfundet. 

Bystaterne blev Europas centrum for kunst, politisk teori, 

innovation og økonomisk foretagsomhed.

Dage der forandrede verden

Holdnummer: 1822-203
Tid: 22/10, 7 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164

de sidste hundrede års historie er fuld af mærkedage, som 

står helt centralt i vores bevidsthed. dage, hvor begiven-

heder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæs-

sige og økonomiske konsekvenser, og som fik afgørende 

betydning for generationer af menneskers liv. Kom med 

til syv forelæsninger, der sætter fokus på syv af de mest 

betydningsfulde dage i nyere tid. hvad skete der? hvilke 

faktorer udløste dem? og hvad blev konsekvenserne?

22/10:  Mordet i Sarajevo, 28. juni 1914. henrik Jensen, 

lektor emeritus i historie, Roskilde Universitet

29/10:  Black Tuesday, 24. oktober 1929. Anne Mørk, ad-

junkt i amerikanske studier, Syddansk Universitet

05/11:  Atombomben over Hiroshima, 6. august 1945. 
Martin Ammitsbøll husted, lektor, cand.mag. i 

historie, filosofi og samfundsfag

12/11:  The Beatles udgiver sit første album, 22. marts 
1963. Rasmus Rosenørn, museumsinspektør, RAG-

nARoCK – Museet for pop, rock & ungdomskultur

19/11:  Mordet på John F. Kennedy, 22. november 1963. 
Anne Mørk, adjunkt i amerikanske studier,  

Syddansk Universitet

26/11:  Berlinmurens fald, 9. november 1989.  
Erik Kulavig, lektor i historie, Syddansk Universitet

03/12:  Angrebet på World Trade Center, 11. september 
2001. niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie,  

Syddansk Universitet

Store danske arkæologer på 
jagt efter fortidens byer

Holdnummer: 1822-003
Tid: 22/10, 8 mandage, kl. 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 
Tilrettelæggere: Rubina Raja, professor i 
klassisk arkæologi, Aarhus Universitet og 
Eva Mortensen, ph.d. i klassisk arkæologi, 
Aarhus Universitet

levn fra fortiden har alle dage fascine-

ret mennesket. og studiet af de mate-

rielle levn sætter os i stand til at forstå 

fortidens mennesker, samfund og kultu-

rer. i dag kan vi analysere fortidens by-

samfund og den urbane udvikling ved 

hjælp af en række videnskabelige meto-

der, men vi står på skuldrene af de gam-

le arkæologer, som helligede sig jagten 

på fortidens samfund. Vi ser nærmere 

på syv af arkæologiens helt store nav-

ne og deres enestående bidrag til vores 

forståelse af fortidens byer. 

22/10:  Et århundrede med store 
danske arkæologer – en 
introduktion. Eva Mortensen, 

ph.d. i klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet og Rubina 

Raja, professor i klassisk  

arkæologi, Aarhus Universitet

29/10:  Harald Ingholt – Palmyra i 
Syrien. Rubina Raja, professor 

i klassisk arkæologi,  

Aarhus Universitet

05/11:  Arkæologer på arbejde i Ribe. 
Morten Søvsø, overinspektør, 

Sydvestjyske Museer

12/11:  P. J. Riis – Hama og Tell 
Sukas i Syrien. Eva Morten-

sen, ph.d. i klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet

19/11:  Kristian Jeppesen – Hali-
karnassos i Tyrkiet. Poul 

Pedersen, professor emeritus, 

Syddansk Universitet

26/11:  Frederik Poulsen og Ejnar 
Dyggve – Kalydon i Græken-
land. Søren handberg, lektor i 

arkæologi, Universitetet i oslo

03/12:  Sophus Müller – Hedeby i 
Tyskland. Andres Siegfried 

dobat, lektor i arkæologi, 

Aarhus Universitet

10/12:  P. V. Glob – Bahrain og 
Dilmuns hovedstad.  
Flemming højlund, senior-

forsker, museumsinspektør, 

Moesgaard Museum

Konfliktzonen Danmark: 
Stridende fortællinger om 
dansk historie

Holdnummer: 1822-375
Tid: 22/10, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Gennem tusind års historie præget af 

folkeligt fællesskab og modvilje mod 

storhed og voldsomme forandringer 

har vi danskere skabt et lille, fredeligt 

og harmonisk velfærdssamfund, som 

flertallet elsker og få ønsker grund-

læggende forandret. Eller har vi? hvad 

hvis vi forestiller os, at dansk historie er 

præget af konflikter og kampe, snarere 

end konsensus og fredsommelighed. 

Med afsæt i en række af danmarkshi-

storiens centrale begivenheder viser 

forelæserne, hvordan der har været 

kamp om at udlægge den danske hi-

storie. Forelæsningsrækken bygger på 

den nye bog ’Konfliktzonen danmark’ 

(Gads Forlag). 

22/10:  Konfliktzonen Danmark. 
Rasmus Glenthøj, lektor, ph.d. i 

historie, Syddansk Universitet

29/10:  Danmark til Ejderen.  
Peter Yding Brunbech, 

videnscenterchef, nationalt 

Videnscenter for historie- og 

Kulturarvsformidling

05/11:  Grundloven.  
Michael Bregnsbo, lektor i 

historie, Syddansk Universitet

12/11:  1864. Rasmus Glenthøj,  

lektor, ph.d. i historie,  

Syddansk Universitet

19/11:  Dansk kunst. Gertrud oelsner, 

museumsdirektør,  

den hirschprungske Samling

26/11:  Verdenskrigene. nils Arne 

Sørensen, professor i historie, 

Syddansk Universitet
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Antikkens syv vidundere

Holdnummer: 1822-205
Tid: 24/10, 7 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 980 kr., studerende 630 (bog værdi 300 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164

Antikkens syv vidundere har været en kilde til fascination 

gennem årtusinder. de fantastiske bygningsværker vid-

ner om de mægtige civilisationer, der har skabt dem, men 

deres ødelæggelse fortæller også historien om, at selv de 

mest glorværdige af menneskets aftryk er forgængelige. 

Kun den gigantiske Kheopspyramide står endnu, omgær-

det af mystik, men som et håndfast bevis på, at mennesker 

længe før vor tids skyskrabere og operahuse både har vil-

let og kunnet skabe imponerende bygningsværker. Fore-

læsningerne tager afsæt i ’Antikkens 7 Vidundere’ (Aarhus 

Universitetsforlag), som kan inkluderes i prisen.

24/10:  Kheopspyramiden. Tine Bagh, ph.d., museumsin-

spektør, Egyptisk samling, ny Carlsberg Glyptotek

31/10:  Antikkens syv vidundere og De hængende 
haver. Sine Grove Saxkjær, postdoc,  

Accademia di danimarca i Rom

07/11:  Fyrtårnet i Alexandria. niels Bargfeldt, ph.d. og 

postdoc, Accademia di danimarca, Rom og Aarhus 

Universitet

14/11:  Kolossen på Rhodos. John lund, seniorforsker, 

Antiksamlingen, nationalmuseet

21/11:  Maussollæet i Halikarnassos. Poul Pedersen, 

professor emeritus, Syddansk Universitet

28/11:  Zeusstatuen i Olympia. Christian Svejgård lunde 

Jørgensen, ph.d.-studerende i klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet

05/12:  Artemistemplet i Ephesos. Eva Mortensen,  

ph.d. i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet

Danmarks tidlige historie

Holdnummer: 1822-087
Tid: 24/10, 6 onsdage, kl. 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

Tag med på en rejse gennem danmarks 

historie fra stenalderen over bronzeal-

der, jernalder, vikingetid og middelal-

der. Seks forskere opruller danmarks 

historie fra år 13000 f.v.t. til år 1536 og 

giver deres bud på, hvilke begivenhe-

der og udviklinger, der er afgørende at 

kende til for at forstå, hvorfor danmark 

ser ud, som det gør i dag. hør om rens-

dyrjægere, de første bønder, moselig, 

hærgende vikinger, store kirkebyggeri-

er, blodige borgerkrige og blomstrende 

hofkultur, og kom et spadestik dybere 

ned i første del af den lange historie om 

vores lille land.

24/10:  Jægerstenalderen. Søren 

h. Andersen, seniorforsker, 

Moesgaard Museum

31/10:  Bondestenalderen. niels 

nørkjær Johannsen, lektor i 

arkæologi, Aarhus Universitet

07/11:  Bronzealderen.  
Mette løvschal, adjunkt i 

arkæologi, Aarhus Universitet

14/11:  Jernalderen. Xenia Pauli  

Jensen, seniorforsker,  

Moesgaard Museum

21/11:  Vikingetiden. lasse Christian 

Arboe Sonne, lektor i historie, 

Københavns Universitet

28/11:  Middelalderen. Torben Kjers-

gaard nielsen, lektor i historie, 

Aalborg Universitet

Europas historie  
– set gennem metropolerne

Holdnummer: 1822-058
Tid: 23/10, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem euro-

pæisk histories ’hovedstæder’ – fra 

antikkens Athen til nutidens Berlin, og 

få et indblik i centrale perioder i Euro-

pas historie de seneste knap 3000 år. 

Vi dykker ned i et udvalg af Europas 

metropoler, der har spillet en særlig 

rolle på historiens store scene og været 

omdrejningspunkt for verdenshisto-

riske begivenheder og kraftcentre for 

en kulturel opblomstring inden for fx 

filosofi, videnskab, kunst og kultur, der 

har været stilskabende langt ud over 

byens volde – og langt ud over sin tid. 

På godt og ondt. For storhed har ofte 

også rummet kimen til krig og kollaps.

23/10:  Athen i antikken.  
Bodil due, dr.phil.

30/10:  Rom i Romerriget. Peter 

Fibiger Bang, lektor i historie, 

Københavns Universitet

06/11:  Konstantinopel i middelalde-
ren. Mogens Pelt, lektor i hi-

storie, Københavns Universitet

13/11:  Firenze i renæssancen. Martin 

Ammitsbøll husted, lektor, 

cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag

20/11:  Paris i 1800-tallet  
– den urbane individualisme.  
Jørn Boisen, lektor i fransk, 

Københavns Universitet

27/11:  Wien omkring år 1900.  
Ebbe Juul-heider, lektor,  

cand.mag., oberstløjtnant

04/12:  London og Berlin i det 20. 
og 21. århundrede – stor-
byer i krig og fred. Martin 

Ammitsbøll husted, lektor, 

cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag
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Berlin – en kulturhistorisk rejse  
gennem byen

Holdnummer: 1822-200
Tid: 3-4/11, 1 weekend, kl. 10.00-15.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i tysk, journalist og  
bosiddende i Berlin

Som en hvirvelvind har udbygningen til hovedstad raset 

gennem Berlin siden 1990’erne og sat et markant aftryk på 

byens kunst og kultur, arkitektur og gadebillede. Vi skuer 

tilbage på Berlins kulturhistoriske udvikling i tiden op til 

1918, i mellemkrigstiden og i efterkrigstidens delte by. På 

den måde vil vi se, at byens historiske udvikling i høj grad 

har været præget af brud og af en egenartet religiøs og 

kulturel mangfoldighed. Evnen til at udnytte disse mod-

sætninger i en kreativ retning var en væsentlig grund til, at 

Berlin i begyndelsen af det 20. århundrede kunne udvikle 

sig til en vigtig europæisk kunst- og kulturmetropol. og det 

er den evne, Berlin i dag synes at aktualisere igen.

Fundamentet for den moderne verden: 
Oplysning og rationalisme

Holdnummer: 1822-345
Tid: 13/11, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, 
Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot

Værdier som tolerance, ligestilling og demokrati bliver ofte 

forbundet med oplysningstiden. omvendt bliver oplys-

ningstidens ideer tit gjort ansvarlig for revolutionært van-

vid og totalitære ideologier. Ambitionen er at få 1600-tal-

lets tanker, strømninger og begivenheder til at indgå i et 

sammenhængende og forståeligt mønster, hvor vi under-

vejs kommer forbi den videnskabelige revolution, tænkere 

og videnskabsmænd som newton, diderot, Smith og Kant, 

religiøse bevægelser, pragthuse som Versailles, Blenheim 

Palace og Amalienborg, innovationer som dampmaskinen 

samt fænomener som bondeundertrykkelse, slaveri og 

menneskerettigheder. Få et nyt blik på tiden, hvor funda-

mentet for moderniteten blev lagt fast.

13/11:  Levevilkår og kommunikation
20/11:  Magt og politik
27/11:  Religion og kultur
04/12:  Fornuft, følelse og ’det naturlige’

Historiens detektiver

Holdnummer: 1822-412
Tid: 22/11, 4 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Tag med på jagt efter vores historie, 

når vi følger tre arkæologers og en 

historikers utrættelige graven efter 

fortiden – i jorden, i arkivet eller i re-

agensglasset eller med hjælp fra den 

nyeste iT-teknologi. Med afsæt i bl.a. 

den nyeste viden om de første danske-

re, folkevandringer i bronzealderen og 

harald Blåtands Jelling giver forelæs-

ningerne et kig ind i en fascinerende 

verden af arkæologiske og historiske 

metoder, der danner grundlaget for 

hele vores viden om vores forfædres 

liv og for forståelsen af den historiske 

udvikling, og hvorfor vores verden ser 

ud, som den gør. Tag på jagt med histo-

riens detektiver.

22/11:  Udgravninger og digital 
arkæologi: Ofrede jernalder-
krigere i Alken Enge og vikin-
getidens magtmanifestation 
i Harald Blåtands Jelling. 
Peter Jensen, ph.d. i arkæologi 

og leder af Arkæologisk iT, 

Moesgaard Museum,  

Aarhus Universitet

29/11:  Miljøarkæologi – biologi i ar-
kæologi: De første danskere 
og deres naturmiljø under 
slutningen af sidste istid. 
Morten Fischer Mortensen, 

seniorforsker, nationalmuseet

06/12:  Fossilt DNA: Folkevandringer 
i bronzealderen. Morten Erik 

Allentoft, adjunkt ved Center 

for GeoGenetik, Statens  

naturhistoriske Museum

13/12:  Dokumentanalyse. Om at 
finde det lille menneske i den 
store historie. Poul duedahl, 

professor i historie, Aalborg 

Universitet

Zoom København

Holdnummer: 1822-406
Tid: 25/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Martin Zerlang,  
professor i litteraturvidenskab,  
Københavns Universitet

dagen stiller skarpt på de forskellige 

dele, der afspejler Københavns ånd 

– nemlig arkitekturen, litteraturen og 

cyklerne, der dominerer bybilledet. 

hvordan kan vi med udgangspunkt 

i rådhuset forstå København på den 

tid, hvor det blev bygget? hvordan 

kan holberg, Bang, Rifbjerg og Turell 

fungere som repræsentanter for dele 

af byens mange kvarterer, stemninger 

og sanseindtryk? og hvordan er Kø-

benhavn blevet ’Verdens bedste cykel-

by’? Kom med på en opdagelsesrejse 

i Københavns historie i selskab med 

professor litteraturvidenskab Martin 

Zerlang, der fortæller med afsæt i sin 

anmelderroste bog ’Zoom København’ 

(Gads Forlag).

Dansk Vestindiens historie: 
Fra afrikanske til danske 
statsborgere?

Holdnummer: 1822-356
Tid: 25/11, 1 søndag, kl. 10.00-15.00
Pris: 310 kr., studerende 190 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i 
historie og forfatter

historien om dansk Vestindien handler 

om jagten på fremmede varer og ud-

nyttelsen af mennesker fra Afrika som 

slaver på plantagerne. hvordan kunne 

et samfund, hvor 90 % af indbygger-

ne arbejdede under slaveri, styres og 

udvikle sig, og hvad var det, der bane-

de vejen for overgangen fra slaveri til 

frihed? hvad skete der i dansk Vest-

indien i de sidste 50 år frem til salget 

af øerne, da befolkningen overgik til 

at være indbyggere i et land med love 

om raceadskillelse? Få indblik i dansk 

Vestindiens historie.
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Kirkernes kulturskatte

Holdnummer: 1822-357
Tid: 29/11, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i historie,  
forfatter og tidligere kirkekonsulent på  
Nationalmuseet

Kirkebygningerne, inventaret og kalkmalerier-

ne fortæller os 900 års historie – fra de ældste 

danske kirker til i dag. Få indblik i de kulturvær-

dier og den historiske viden, der knytter sig til 

kirkerne over hele landet. Bygningerne vidner om 

håndværkshistorien gennem århundrederne, fol-

kekunst og den ypperste europæiske kunst viser 

opfattelsen af kristendommens kernefortællin-

ger, og gamle urværker gemmer på hemmelig-

heden om den teknologiske udvikling. Men er de 

gamle kirker ved at blive kulturhistoriske museer, 

mens nogle af de nyeste kirker kan måle sig med 

museer for moderne kunst? 

29/11:  Bygningernes form, materialer og de 
forskellige håndværk

06/12:  Inventar og udsmykning – malerkunst, 
billedhuggerarbejder og kalkmalerier

13/12:  Sikringen af kulturværdierne  
– gudstjenesterum og nationalt  
skatkammer

Bevægelser i Grækenlands 
historie: Flygtningekriser, 
folkevandringer, kolonisering, krige 
og handelsnetværk

Holdnummer: 1822-372
Tid: 1/12, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Trine Stauning Willert, ph.d. i 
grækenlandsstudier, Københavns Universitet og 
Annette Højen Sørensen, ph.d. i klassisk arkæologi, 
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Grækenland er, som danmark, forbundet med 

Europa i den ene ende, mens resten af landet 

vender ud mod havet. havet har været en stor 

faktor i mange af de bevægelser, der har mærket 

Grækenland i oldtiden såvel som i nyere tid, men 

landbroen mod nord har også sat sine spor. Græ-

kenland har også, som danmark, været stormagt, 

miniput og genvundet land. denne dag skal vi 

undersøge bevægelser i forbindelse med magt 

og afmagt og se på de kulturelle aftryk afledt 

af disse bevægelser. Vi dykker ned i flygtninge-

strømme og migration – fra Bronzealderen til i 

dag, imperialisme under Alexander den Store og 

osmannerne, men også samhandel, religiøs tole-

rance og økonomiske op- og nedture. 

Hansestæderne

Holdnummer: 1822-407
Tid: 1/12, 1 lørdag, kl. 11.00-15.00
Pris: 310 kr., studerende 185 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 den øko-

nomiske og kulturelle opblomstringstid i ’die 

hanse’, som tæller byer som hamburg, lü-

beck, Bremen, Wismar, Rostock, Greifswald og 

Stralsund. Sammenslutningen opstod i midten 

af 1100-tallet, hvor tyske købmænd udbyggede 

handlen med nowgorod og blev en betydelig 

økonomisk autoritet i Østersøen i ca. 500 år. Man 

handlede til lands, men især over havet, og ’die 

hanse’ havde kontorer eller nærmere småbyer i 

Brügge, nowgorod, london og Bergen. i løbet af 

1500-tallet svandt indflydelsen, men i dag ses de 

imponerende spor af ’die hanse’: Torve, kirker og 

palærer rejst af selvbevidste købmandsslægter.

Første Verdenskrig 1914-1918

Holdnummer: 1822-404
Tid: 11-12/12, kl. 17.30-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, 
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

’den europæiske katastrofe’ eller ’den Store Krig’ 

skabte utvivlsomt store dele af den moderne ver-

den. det var en konflikt mellem industrialiserede 

stormagter, som i fire ødelæggende år fra 1914-

1918 formåede at ryste kommende generationer 

med sin skyttegravskrig og massive dødstal. 

Krigen fremprovokerede nytænkning, mobilise-

rede samfundsøkonomierne og åbnede for nye, 

radikale ideologiers ankomst. Forelæsningerne 

belyser først centrale årsager til Første Verdens-

krigs udbrud, analyserer derefter nogle af de af-

gørende slag sammen med de bagvedliggende 

politisk-økonomiske beslutninger for hvert af 

krigsårene og kobler konsekvenser til Europas 

efterfølgende historie.

Den perfekte gentleman

Holdnummer: 1912-086
Tid: 15/1, 1 tirsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Mikkel Venborg Pedersen, 
seniorforsker og leder af dragtsamlingen, 
Nationalmuseet

i løbet af det 19. århundrede blev den 

engelske gentleman et ideal for mænd 

i hele Europa, også i danmark. Frem 

til den gamle verdens sammenbrud i 

Første Verdenskrig var den velklædte, 

høflige, dannede, selvbevidste, uaf-

hængige mand det ypperste ideal, man 

kunne stræbe efter. Forelæsningen ta-

ger os med på rejse i denne maskuline 

verden i en tid, hvor mænd skulle finde 

deres ben i en foranderlig verden, ikke 

ulig oplevelsen i dag. Forelæsningen 

bygger på den anmelderroste bog ’den 

perfekte gentleman (Gads Forlag).

Vi troede ikke, det kunne 
ske her. Jugoslaviens 
sammenbrud 1991-1999

Holdnummer: 1912-087
Tid: 16/1, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Christian Axboe Nielsen, 
lektor i historie, Aarhus Universitet  
og ekspertvidne ved flere retssager  
ved Det Internationale Krigsforbryder- 
tribunal i Haag

Verden så chokeret til, da Jugoslaviens 

sammenbrud i 1991 lynhurtigt udvikle-

de sig til blodig krig. landets forskel-

lige befolkningsgrupper havde levet 

fredeligt sammen, men opildnet af 

militære og politiske ledere blev ven-

ner og naboer pludselig til fjender. For 

første gang siden Anden Verdenskrig 

var der igen krigshandlinger og etnisk 

udrensning på det europæiske konti-

nent. hvordan kunne det gå så galt så 

hurtigt? Forelæsningen bygger på bo-

gen ’Vi troede ikke, det kunne ske her’ 

(Kristeligt dagblads Forlag).
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Danmarks historie

Holdnummer: 1912-120
Tid: 21/1, 5 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem danmarks 

historie fra Reformationen til i dag, og 

få fem historikeres bud på, hvilke be-

givenheder og udviklinger, der er af-

gørende for at forstå, hvorfor danmark 

ser ud, som det gør. det er fortællingen 

om en nordisk stormagt, der skrumper 

til en lille plet på landkortet, om bygge- 

og krigsglade konger, om selvbevidste 

borgere og bønder, der sætter damp 

under landet – og vejen mod demokra-

ti. det er historien om folkehøjskoler, 

fagforeninger og foreningsliv. og kvin-

der, der går til stemmeurnerne og ud 

på arbejdsmarkedet. om verdenskrige, 

kriser, Stauning eller kaos – og frygt 

for, at den Kolde Krig bliver varm.

21/01:  1500-1750: Reformation, 
adelsvælde, militærstat og 
stavnsbånd. Steffen heiberg, 

forfatter og fhv. forsknings-

chef, det nationalhistoriske 

Museum Frederiksborg Slot

28/01:  1750-1914: Enevælde, krig og 
demokrati. Søren Mentz, mu-

seumsleder, Museum Amager

04/02:  1914-1945: Den lange  
verdenskrig. Sofie lene Bak, 

lektor i historie, Københavns 

Universitet

11/02:  1945-1989: Den store foran-
dringsbølge – danskernes 
nye liv og omverden.  
Anders Christian dalsager, 

arkivar, Rigsarkivet

18/02:  1989-i dag: Sprængte mure 
og nye grænser. Søren Friis, 

ph.d., cand.mag. i internationa-

le studier

Det amerikanske dilemma: 
Slaveri, frihed og lighed  
i USA

Holdnummer: 1912-017
Tid: 22/1, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

det sorte USA’s historie handler langt 

hen ad vejen om spændingsforholdet 

mellem USA’s friheds- og lighedsidealer 

på den ene side, og en betydeligt mere 

rå racemæssig praksis på den anden. 

Forelæsningsrækken sætter skarpt 

fokus på dette ’amerikanske dilemma’, 

der går gennem det sorte USA’s historie 

som en rød tråd – fra nationens fødsel 

over slaveriets epoke, Borgerkrigens 

æra, Ku Klux Klans velmagtsdage og 

borgerrettighedsbevægelsens blom-

stringstid til det USA, vi kender i dag 

under de diametrale modsætninger Ba-

rack obama og donald Trump.

22/01:  Fra 1776 til Borgerkrigen. 
Jørn Brøndal, lektor i  

amerikanske studier,  

Syddansk Universitet

29/01:  Borgerkrigen og Rekonstruk-
tion. Anders Bo Rasmussen, 

ekstern lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

05/02:  Den ’klassiske’ borgerret-
tighedsbevægelse frem til 
1965. Jørn Brøndal, lektor i 

amerikanske studier,  

Syddansk Universitet

12/02:  Fra 1966 til Barack Obama. 
Gitte nielsen, cand.mag. i  

amerikanske studier med 

speciale i raceforhold

19/02:  Fra Barack Obama til Donald 
Trump. Gitte nielsen, cand.

mag. i amerikanske studier 

med speciale i raceforhold

”  Globalisering er ikke et nyt 
fænomen – vi har flyttet mennesker, 
tanker og varer rundt i årtusinder  
– med større eller mindre succes.”

Annette Højen Sørensen
Ph.d. i klassisk arkæologi, institut for Geoscience,  

Aarhus Universitet Weekend om 
Tyskland på  

Sandbjerg Gods

Holdnummer: 1911-121 (enkeltværelse),  
1911-131 (dobbeltværelse)
Tid: 11-12/5, 1 weekend 
Pris: 2100 kr. (1 person i enkeltværelse),  
4200 kr. (2 personer i dobbeltværelse)
Sted: Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 
Sønderborg

Vi har altid skuet mod Tyskland. Vi spejdede ef-

ter Bismarcks soldater i 1864, og i 1940 var blik-

ket stift rettet sydpå, da hitlers tropper oversked 

grænsen i Sønderjylland. og på det mere frede-

lige plan er mange kulturelle strømninger netop 

kommet hertil sydfra. i dag skuer vi mod vores 

nabo mod syd efter nye eksporteventyr, eller ef-

ter den nye leder af den frie verden. de senere 

år er Tyskland blevet mere og mere politisk og 

kulturelt relevant.

i weekenden 11.-12. maj 2019 rykker Folkeuniver-

sitet til Sandbjerg Gods i Sønderjylland, hvor vi 

netop vender blikket mod Tyskland. over to dage 

skal vi dykke ned i Tysklands nye historie med 

fokus på især perioden fra landets deling i hhv. 

Vesttyskland og ddR i 1949 over Murens fald til 

situationen i landet i dag. Vi zoomer selvfølgelig 

også ind på grænselandet, som vi jo befinder os 

midt i. 

i en blanding af gods- og højskolestemning by-

der weekenden på fællesspisning, fællessang, 

ture og foredrag med bl.a. professor Per Øhr-

gaard, lektor Ebbe Juul-heider, museumsinspek-

tør Elsemarie dam-Jensen, Bjørn Østergaard 

fra dybbøl Banke, politiker Anke Spoorendonk, 

adjungeret professor og tidligere generalkonsul 

i Flensborg henrik Becker-Christensen og Friis 

Arne Petersen, som er dansk ambassadør i Berlin. 

Se hele programmet på fuau.dk
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Verdenshistoriens største 
begivenheder 

Holdnummer: 1912-109
Tid: 23/1, 8 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1030 kr., studerende 710 kr.  
(bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

i litteraturens verden har man begrebet ’point of 

no return’ – fra dette øjeblik er alting forandret, 

og man kan ikke længere vende tilbage til verden, 

som den så ud før den skelsættende begivenhed. 

Verdenshistorien er fyldt med sådanne ’points 

of no return’. Få indblik i otte verdenshistoriske 

begivenheder, der har forandret verden for altid. 

Rækken tager udgangspunkt i ’50 begivenheder. 

højdepunkter i verdenshistorien’ (Aarhus Uni-

versitetsforlag), som kan inkluderes i prisen.

23/01:  Slaget ved Marathon – Perserkrigene, 
den athenske guldalder og Alexan-
ders verdensrige. Christian Ammitzbøl 

Thomsen, adjunkt i historie,  

Københavns Universitet

30/01:  Kinas samling – kultur, religion 
og filosofi. lars-Emil nybo nissen, 

ph.d.-stipendiat i historie, Københavns 

Universitet

06/02:  Korsfæstelsen – kristendommens tilbli-
velse og udbredelse til Reformationen. 
Morten Fink-Jensen, 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

Christian IV.  
En europæisk statsmand

Holdnummer: 1912-042
Tid 26/1, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, historiker 
og fhv. forskningschef, Det Nationalhisto-
riske Museum Frederiksborg Slot

ingen dansk konge står så stærkt i ef-

tertidens bevidsthed som Christian iV. 

det skyldes selvfølgelig hans mange 

bygningsværker, men også at vi fra 

hans hånd har bevaret 3000 breve, der 

uden nåde afslører hans stærke og sva-

ge sider. Som politiker kunne han være 

realistisk og vidtskuende, men han 

kunne også gøre sig illusioner og være 

utilgængelig for andres rådgivning. 

hans liv blev et drama, der for altid æn-

drede danmarkshistorien. dagen tager 

afsæt i Steffen heibergs bog ’Christian 

4. En europæisk statsmand’ (lindhardt 

og Ringhof).

Potsdam: Slotte og spioner, 
glans og garnisoner

Holdnummer: 1912-016
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.15-15.15
Pris: 330 kr., studerende 190 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i 
tysk, journalist og bosiddende i Berlin

Siden 1600-tallet har Potsdam været 

en boltreplads for kurfyrster, konger 

og kejsere. Sammen med deres berøm-

te arkitekter og landskabsarkitekter fik 

de med bl.a. Sanssouci og neuer Gar-

ten skabt et enestående slots- og par-

klandskab, der i 1990 blev optaget på 

UnESCos verdensarvliste. Men byen 

byder også på andre facetter som fx 

Potsdamkonferencen 1945, hvor Stalin, 

Churchill og Truman mødtes på Sch-

loss Cecilienhof.

Verdensriger: Imperialismens 
globale historie fra oldtid til nutid

Holdnummer: 1912-102
Tid: 13/2, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Peter Fibiger Bang, lektor i historie, 
Københavns Universitet

i denne forelæsningsrække skal vi følge impe-

rialismens verdenshistorie. den startede i den 

mesopotamiske oldtid i det 3. årtusinde f.kr. og 

har varet lige op til i dag. imperialismens historie 

er en historie om verdensordenen, om universelle 

herskere, om vilde erobringer, voldsomme krige 

og brutal undertrykkelse, om civilisation og fre-

deligt samarbejde. Kort sagt: imperier er så pa-

radoksale og sammensatte som livet selv, og de 

kan kun forstås på en verdenshistorisk baggrund.

13/02:  Imperiernes verdenshistorie  
– det lange blik

20/02:  Oldtidens storriger fra Mesopotamien 
til Islam og fra Han Kina til Romerriget

27/02:  Eurasiens kosmopolitiske og universel-
le imperier, fra forfald til kulmination. 
Osmannerne, Stormogulerne og Qing 
dynastiets Kina

06/03:  Den europæiske kolonialisme og  
globale supermagter

Det amerikanske århundrede:  
En amerikansk cæsar

Holdnummer: 1912-089
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag., 
oberstløjtnant

Med den amerikanske general douglas MacArt-

hur som omdrejningspunkt dykker vi ned i USA 

i første halvdel af det 20. århundrede, hvor USA 

i høj grad træder ind på den verdenshistoriske 

scene og bliver afgørende faktor for den politiske 

og økonomiske udvikling. MacArthur personifi-

cerer netop denne epoke. General og stabschef 

i hæren, feltmarskal på Filippinerne i forbindelse 

med landets selvstyre i 1935, øverstkommande-

rende over de allierede styrker i Stillehavet efter 

Pearl harbour i 1941 og ikke mindst chef for den 

amerikanske okkupationsmagt i Japan efter kri-

gen og en drivkraft i landets modernisering. En 

mand med imponerende evner og ordentlighed, 

men også med en forfængelighed og egenrådig-

hed, der til sidst fører til hans professionelle fald 

under Koreakrigen.  
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Europas historie

Holdnummer: 1912-098
Tid: 2/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale oplyses i cafeområdet,  
Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen, cand.mag. i 
historie, forfatter og direktør,  
Skoleskibet Georg Stage

Få overblik over de lange linjer i Euro-

pas historie – fra Trojas fald til de se-

neste års rystelser i det europæiske 

fællesskab med Brexit, gæld, terror og 

flygtningestrømme – og på den måde 

en forståelse af Europas udvikling og 

situation i dag. det bliver historien om 

konger, paver og kejsere, men også om, 

hvordan deres tanker og gerninger på-

virkede almindelige menneskers liv.

Paris 1919 – seks måneder 
der ændrede verden

Holdnummer: 1912-041
Tid: 19/3, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag., oberstløjtnant

i anledning af 100-året for fredsslut-

nigen efter Første Verdenskrig stiller 

vi skarpt på forhandlingerne i Paris i 

1919 og seks måneder, der forandrede 

verden. Tag plads ved forhandlings-

bordet med de Fire Store: USA’s præ-

sident Wilson, premierminister George 

fra England, Clemenceau fra Frankrig 

og italiens orlando. dagen dykker ned 

i miljøet i Paris, fredsforhandlingerne, 

hvor man med forskellige dagsordener 

forsøgte at få verden på fode igen og 

etablere en ny verdensorden. Under-

vejs skal vi også se på selve Versail-

lestraktaten og ikke mindst de vidtræk-

kende konsekvenser, den og krigen fik.

Skurke og helte  
i danmarkshistorien

Holdnummer: 1912-097
Tid: 30/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen, cand.mag. i 
historie, forfatter og direktør,  
Skoleskibet Georg Stage

Forskellen mellem en skurk og en helt 

er først og fremmest øjnene, der ser. 

denne dag dykker vi ned i fortællin-

gerne om en række af de mest kendte 

skurke i danmarkshistorien og forsø-

ger at se bag om myten for at forstå 

de forkætrede skæbners selvforståel-

se. Undervejs kommer vi forbi Ulfeldt, 

Griffenfeldt og Struensee, som blev 

dømt for majestætsforbrydelse. hertil 

kommer J.B.S. Estrup, danmarks ene-

ste diktator, samt Scavenius, som blev 

syndebuk for en hel nations skyld. 

Viking – ran, ild og sværd

Holdnummer: 1912-032
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.45
Pris: 220 kr., studerende 140 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Jeanette Varberg,  
museumsinspektør, Nationalmuseet

i slutningen af 700-tallet satte den 

kristne kejser Karl den Stores pres mod 

danernes grænse gang i en række vi-

kingeangreb, som blev startskuddet til 

det, vi i dag kalder vikingetiden. Med 

afsæt i sin nye bog om vikingetiden 

fortæller museumsinspektør Jeanette 

Varberg om, hvordan norden udvikle-

de sig fra slutningen af jernalderen og 

frem til begyndelsen af middelalderen, 

og hvordan vikingerne satte et afgø-

rende mærke på verdenshistorien.

Dato: 1/12, lørdag
Tid: 10.30-16.00
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, i forbindelse 
med Folkeuniversitetets forelæsninger

Bogudsalg  
1/12 

Få ny viden til de lange vinteraftener, eller 

find julegaverne til familien, når Aarhus 

Universitetsforlag holder bogudsalg lør-

dag d. 1. december.

Som deltager på Folkeuniversitetet har 

du mulighed for at købe nyheder, best-

sellere og de store værker med 30-50 % 

rabat. Vælg mellem en række spændende 

nye og gamle titler.

Køb serien ’50 højdepunkter’,  
fx 50 begivenheder, 50 fund og  

50 opfindelser

Spar  
30-50 %
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En dag på Statens Museum 
for Kunst og Hirschsprung

Holdnummer: 1822-091
Tid: 15/8, 1 onsdag, kl. 11.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr. Entré og 
frokost er ikke inkluderet i prisen.
Maks. 20 deltagere
Mødested: Forhallen, Statens Museum 
for Kunst, Sølvgade 48
Underviser: Birgitte Zacho,  
mag.art. i kunsthistorie

de to museer ved Østre Anlæg, Statens 

Museum for Kunst og hirschsprung, 

rummer fantastiske samlinger af dansk 

kunst fra 1800-tallet. her kan man op-

leve hovedværker fra den danske guld-

alder af kunstnere som Eckersberg og 

Købke, tage med Krøyer og Ancher til 

Skagen og dykke ned i symbolismen 

med Ejnar nielsen og hammershøi. På 

denne dag går vi på opdagelse i denne 

spændende periode i dansk kunst. Vi 

starter på Statens Museum for Kunst, 

hvor der også er mulighed for at spise 

frokost i caféen, inden vi går over på 

hirschsprung.

Havevandringer: København 
fra fæstning til fornøjelse

Holdnummer: 1822-255 og 1822-364
Tid: 3/9, 3 mandage, kl. 11.00-12.30 eller 
kl. 13.00-14.30
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Birgitte Zacho,  
mag.art. i kunsthistorie

København er en grøn by med mange 

forskelligartede grønne rum, der alle 

rummer en del af byens historie. i takt 

med at byen er vokset, er fæstninger 

og volde, som tidligere omkransede 

byen, blevet grønne åndehuller midt i 

byen. når vi til daglig nyder solen på 

en bænk i fx Ørstedparken, tænker vi 

måske ikke på stedets historie. Men 

den er faktisk rigtig spændende. nyd 

sommeren på tre havevandringer, der 

giver indblik i forskellige grønne områ-

ders historie, kunst og arkitektur. 

03/09:  Kastellet 
Mødested: Gefionspringvandet

10/09:  Søndermarken 
Mødested: Over for  

Frederiksberg Slot

17/09:  Ørstedsparken 
Mødested: Porten ved  

Jarmers Plads

Byvandringer: Det klassiske København

Holdnummer: 1822-063
Tid: 3/9, 4 mandage, kl. 14.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt MAA og mag.art. i 
kunsthistorie

København har en rig udviklingshistorie, der viser sig i 

forskellige tiders vilje til at ekspandere byen udefter med 

forskellige kvarterer, som afspejler hver sin tidsalders ar-

kitektoniske idealer. Tag med på fire byvandringer, som 

fokuserer på de ældre bydele i hovedstaden: Middelalder-

byen, hvor vi kan opleve slyngede gadeforløb, Frederiks-

staden, der er en rokoko-bydel, Vesterbro, der havde til for-

mål at huse de mange tilvandrere under industrialiseringen 

og Frederiksberg, hvor det bedre borgerskab flyttede ud i 

1800-tallet i nogle af danmarks første villakvarterer. 

03/09:  Middelalderbyen 
Mødested: Højbro Plads ved rytterstatuen af 

Absalon

10/09:  Frederiksstaden 
Mødested: Ved Mindeankeret på den lille plads 

mellem Nyhavn og Kongens Nytorv

17/09:  Vesterbro 
Mødested: Eliaskirken, Vesterbros Torv

24/09:  Frederiksberg 
Mødested: Ved Værnedamsvejs udmunding i 

krydset Vesterbrogade/Frederiksberg Allé

Kunst,  
arkitektur 
og design



Arabisk kunst og kultur

Holdnummer: 1822-006
Tid: 4/9, 6 tirsdage, kl. 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

Arabisk kunst og kultur har ældgamle 

traditioner og forener millioner af men-

nesker fra vidt forskellige kulturer over 

hele verden. og modsat af, hvad mange 

tror, er arabisk kunst og kultur ikke en 

religiøs kunst. den rige kultur, som blev 

skabt i middelhavsområdet og i Mel-

lemøsten af grækere, romere, kristne 

og jøder, lagde grunden til den arabi-

ske tænkning, kunst, arkitektur, littera-

tur og musik. Vi går på opdagelse i det 

hele i denne forelæsningsrække, der 

tager os med på en rejse præget af lige 

dele mystik, spiritualitet og kærlighed.

04/09:  Historien om det arabiske 
samfund. Peter Seeberg, 

lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

11/09:  Arkitektur og kunst. Troels 

Rugbjerg, arkitekt, cand.arch., 

Arkitektskolen Aarhus

18/09:  Litteratur. Elisabeth Moestrup, 

lektor, Forsvarsakademiet

25/09:  Religion. John Møller larsen, 

ph.d. i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

02/10:  Videnskab og filosofi.  
Philippe Provencal, akademisk 

medarbejder, Statens  

naturhistoriske Museum

09/10:  Musik. Søren Møller Sørensen, 

lektor i kunst- og kulturviden-

skab, Københavns Universitet

Kunst i verdensklasse

Holdnummer: 1822-269
Tid: 4/9, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

På Folkeuniversitetet har vi bedt de to forhenvæ-

rende museumsdirektører, Peter S. Meyer og Jens 

henrik Sandberg, fortælle om seks kunstværker, 

som de mener, er i verdensklasse. Udgangspunk-

tet for forelæsningerne er forestillingen om, at al 

kunst er samtidskunst, og værkerne vil spænde 

over en periode på 300 år. For at åbne værkerne 

vil de to tidligere museumsdirektører diskutere 

deres placering i kunsthistorien, ligesom de vil 

angive forskellige måder, som man kan læse dem 

på. Men først og fremmest er det for forelæserne 

vigtigt at lade sig begejstre.

04/09:  Rembrandt: Abrahams ofring (1635). 
Peter S. Meyer, ekstern lektor i  

kunsthistorie, Københavns Universitet, 

og forhv. museumsdirektør, Trapholt

11/09:  Oluf Høst: Vinterbillede (1943). Jens 

henrik Sandberg, forhv. museumsdirek-

tør, oluf høst Museet

18/09:  Asger Jorn: I begyndelsen var billedet 
(1965/6). Peter S. Meyer, ekstern lektor 

i kunsthistorie, Københavns Universitet, 

og forhv. museumsdirektør, Trapholt

25/09:  Manzoni: Merde d’artiste (1961). Jens 

henrik Sandberg, forhv. museumsdirek-

tør, oluf høst Museet

02/10:  Michael Kvium: Beach of plenty (2017). 
Peter S. Meyer, ekstern lektor i  

kunsthistorie, Københavns Universitet, 

og forhv. museumsdirektør, Trapholt

09/10:  Claus Carstensen: Æterlegeme (1986). 
Jens henrik Sandberg, forhv. museums-

direktør, oluf høst Museet

Fotografiet

Holdnummer: 1822-253
Tid: 5/9, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Fotografier kan overraske, informere, under-

holde og fortælle historier. de kan tale til vores 

fantasi, følelser og sanser. Men hvordan? hør om 

fotografiets fortid og fremtid, og bliv klogere på, 

hvad der gør et billede godt. Gennem forelæs-

ningsrækken vil du ikke kun blive præsenteret 

for fotografiets historie og filosofi. du vil også 

lære om visual storytelling og det nødvendige 

fotografi og granske grænsen mellem det iscene-

satte og det dokumentariske i moderne tid.

05/09:  Fotografiets historie. André Wang 

hansen, lektor i kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

12/09:  Det nødvendige fotografi. Søren Pag-

ter, leder af fotojournalistuddannelsen, 

danmarks Medie- og Journalisthøjskole

19/09:  Fotografiets filosofi og fremtid. Gunner 

Byskov, leder af fotografuddannelsen, 

Medieskolerne, Media College denmark

26/09:  World Press Photo Multimedia. henrik 

Kastenskov, fotojournalist og multime-

dieproducer, Bombay Flying Club

03/10:  Visual storytelling for et online  
publikum. henrik Kastenskov,  

fotojournalist og multimedieproducer, 

Bombay Flying Club

10/10:  Mellem det iscenesatte og dokumenta-
riske. lars Bech, fotograf

Bliv klogere på kunsten 
på museerne, når ’Kunst 
på stedet’ tager dig med 
på museumsbesøg. Se 
mere på side 58 

Kunst,  
arkitektur 
og design
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Byvandringer:  
Skulpturer i byen

Holdnummer: 1822-062 og 1822-061
Tid: 6/9, 3 torsdage, kl. 12.00-13.30 eller 
kl. 14.00-15.30
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Birgitte Zacho,  
mag.art. i kunsthistorie

København er fuld af skulpturer. der er 

de kendte, der har fundet vej ind i vo-

res sangskat som fx Absalon og Stor-

kespringvandet. Men der er mindst lige 

så mange, som vi bare går forbi, eller 

som lever et mere skjult liv. Alle venter 

de på, at vi stopper op og ser dem og 

prøver at forstå dem og deres historie. 

Vi går på opdagelse i denne overflod 

af små stykker kunst i bybilledet på tre 

temavandringer rundt i København.

06/09:  Vand i byen  
Mødested: Caritasspringvan-

det, Gammel Torv

13/09:  Helte og konger  
Mødested: Amalienborg 

Slotsplads

20/09:  Myter og eventyr  
Mødested: David, foran  

Toldbodgade 40

Kunst på stedet! 
Thorvaldsen på 
Thorvaldsens Museum  
– lige midt i Guldalderen

Holdnummer: 1822-271
Tid: 29/9, 4 lørdage, kl. 10.30-12.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr. Entré til 
museet er ikke inkluderet i prisen.
Maks. 25 deltagere
Mødested: Forhallen, Thorvaldsens 
Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2
Underviser: Merete Mørup,  
cand.mag. i kunsthistorie

den danske billedhugger Bertel Thor-

valdsen tog til Rom kort tid efter sin ud-

dannelse, og her blev han snart en inter-

national stjerne. Tiden var til revolution 

og oprør i Europa, og alligevel formåede 

Thorvaldsen at skabe en stor kunde-

kreds, der talte adel, kongehuse og 

pavestat. han formede nyklassicismen i 

marmor og genfortalte myter i sine re-

lieffer sammen med sine mange elever 

og assistenter. da han kom tilbage til 

København efter 40 år i Rom, hyldede 

byen ham med et museum, der spejler 

Thorvaldsens tid med sine farverige ud-

smykninger udført af tidens kunstnere. 

Få et spændende indblik i Thorvaldsens 

kunst på Thorvaldsens Museum.

29/09:  Den unge Bertel Thor-
valdsens værker i en turbu-
lent tid – og lidt om teknik

13/10:  Alberto Thorvaldsen i Rom. 
Adelens, Europas og Pavens 
billedhugger

27/10:  Thorvaldsens værksted i 
Rom. Myten, de religiøse 
værker – Alexanderfrisen  
– og lidt mere om teknik

10/11:  Thorvaldsens Museum som 
totalinstallation. Bertel T’s 
egen samling af samtids-
kunst og antikke værker

Kunst på stedet!  
Besøg fire kunstudstillinger på fire museer

Holdnummer: 1822-272
Tid: 22/9, 4 lørdage, kl. 11.30-13.00 (NB: 22/9 kl. 10.30-12.00)
Pris: 500 kr., studerende 300 kr. Entré til udstillingsstederne 
er ikke inkluderet i prisen.
Maks. 25 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie

Første gang skal vi på Arken for at se en separatudstilling 

af Vincent van Goghs værker med fokus på kunst, menne-

sker, natur og religion. Anden gang tager vi til Gl. holte-

gaard, der præsenterer den første soloudstilling i mange 

år med kunstneren Rita Kernn-larsen iscenesat af sam-

tidskunstneren Kirstine Roepstorff. Tredje gang foregår på 

Øregaard Museum, der fylder huset med værker af maleren 

Jens Søndergaard. Fjerde gang tager vi til Kunstforeningen 

Gl. Strand, der viser tre internationalt kendte, kvindelige 

surrealister og deres forskellige fortolkninger af surrealis-

mens formsprog og idéer. 

22/09:  Vincent van Gogh 
Mødested: ARKEN Museum for Moderne Kunst , 

Skovvej 100

06/10:  Rita Kernn-Larsen Iscenesat af Kirstine  
Roepstorff 
Mødested: Gl Holtegaard, Attemosevej 170

20/10:  Jens Søndergaard  
Mødested: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2

03/11:  Tre kvindelige surrealister 
Mødested: Gl Strand, Gammel Strand 48

Leonardo da Vinci

Holdnummer: 1822-083
Tid: 29-30/9, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Pia Høy, cand.phil. i kunsthistorie

leonardo da Vinci (1452-1519) var et klassisk renæssance-

menneske og geni med vidtfavnende interesser og ar-

bejdsområder. han var både maler, billedhugger, arkitekt, 

kunstteoretiker, opfinder og videnskabsmand og efterlod 

sig en stor samling notater og tegninger, men ikke særlig 

mange malerier. leonardos bevarede værker består kun af 

mellem 12 og 17 egenhændigt udførte malerier, hvoraf flere 

er ufuldførte. Alligevel regnes leonardos ’Mona lisa’ for at 

være verdens mest berømte maleri. over en weekend dyk-

ker vi ned i leonardos tegninger og malerier og analyserer 

’Mona lisa’ og andre af hans billeder. Tag med ind i et for-

tryllende og betagende univers.
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Kunst og arkitektur i Wien

Holdnummer: 1822-230
Tid: 7/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: René Juul, cand.mag. i 
kunsthistorie

Wien er på mange måder et spænden-

de studie i europæisk stilhistorie. i én 

by er samlet meget fine arkitektoni-

ske frembringelser fra alle væsentlige 

stilepoker fra den tidlige barok til da-

gens postmoderne arkitektur. Forelæs-

ningen søger svar på, hvorfor netop 

1800-tallets mange historiserende stil-

arter blev så fremtrædende i Wien. in-

den for malerkunsten skal vi se nærme-

re på kunstnere som Klimt, Moser og 

Schiele, og analysen af deres værker vil 

blive holdt op imod de arkitektoniske 

frembringelser som otto Wagner, Adolf 

loos og ludwig Wittgenstein stod bag. 

hør om Wiens kunst og arkitektur – fra 

svulstighed til minimalisme.

Når kunsten udarter  
– om kunsthistoriens overgange

Holdnummer: 1822-039
Tid: 30/9, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: René Juul, cand.mag. i kunsthistorie

når samfundets normer ændrer sig, er det typisk, fordi de 

fælles værdier er blevet dyrket for meget. At normer og 

værdimæssige målestokke ændrer sig over tid, er også et 

velkendt fænomen inden for kunstens verden. Tænk bare 

på de store udsving, som man oplevede mellem renæssan-

ce og barok. Tingene tog en drejning, og ofte er det faktisk 

inden for kunstens verden, at man tidligst har fanget nye 

tendenser og sat udviklingen i gang. Med udgangspunkt 

i europæisk kunst fra 1300-tallet til det 20. århundredes 

midte vil vi forsøge at forstå, hvordan og hvorfor kunsten 

har ændret sig gennem tiden.

Kærs Kunstkafé:  
4 aftener i kunstens tjeneste

Holdnummer: 1822-365
Tid: 2/10, 4 tirsdage, kl. 18.00-21.00
Pris: 1180 kr. inkl. let og lækker aftensmad
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B,  
Frederiksborggade 1B, 4

Peter Kær, Folkeuniversitetet og Gastronomisk innovation 

åbner dørene for en ny sæson i Kærs KunstKafé. over en 

række kafé-aftener går kunsthistoriker og tv-vært Peter 

Kær på opdagelse i kunstens forunderlige verden i selskab 

med kunsteksperter, musikere og en dygtig kok i Gastrono-

misk innovation i Atelier 1B på Kultorvet. det bliver en tour 

de force gennem udvalgte perioder og kunstnere i kunst-

historien, der tages under kyndig, kærlig og kunstnerisk 

behandling. Samtalerne krydres med et musikalsk lydspor, 

hvor en kompetent musiker med et udvalg af tidstypiske 

melodier til aftenens kunstfaglige tema sørger for den helt 

rette tidslige atmosfære. Kokkene Rasmus leck Fischer og 

Julian Risbourg tryller i køkkenet, så der også er noget til 

smagssansen. Retten matcher emnet for aftenen.

02/10:  Skønhed. I det filosofiske hjørne. Peter Kær,  

cand.mag. i kunsthistorie og kulturformidling 

og Kim Gørtz, ph.d. og cand. mag. i filosofi og 

psykologi

30/10:  Renæssancen i Danmark. Peter Kær, cand.mag. i 

kunsthistorie og kulturformidling og Poul  

Grinder-hansen, seniorforsker og museumsin-

spektør, nationalmuseet

13/11:  Enevældens kunst. Peter Kær, cand.mag. i kunst-

historie og kulturformidling og Ulla Kjær, seniorfor-

sker og museumsinspektør, nationalmuseet

27/11:  Asger Jorn og fortiden. Peter Kær, cand.mag. 

i kunsthistorie og kulturformidling og Teresa 

Østergaard Pedersen, ph.d., museumsinspektør, 

holstebro Kunstmuseum

Galskab og kreativitet 
– ifølge psykiatrien, 
litteraturen og kunsten

Holdnummer: 1822-093
Tid: 7/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164

de fleste kender fortællingen om den 

gale kunstner. denne karakter, som 

hele tiden befinder sig på grænsen 

mellem at være gal og genial. Men er 

der noget om snakken? Er de gale ofte 

kreative, fordi de i højere grad erfarer 

verden uden filter – fordi de er særligt 

senstive og ikke døsige spidsborgere? 

– eller er det kun en myte? Fra holberg 

til ditlevsen – og fra Krøyer til ovartaci. 

litteraturen og kunsten er fyldt med 

eksempler på galskab, og dem skal vi 

se nærmere på denne søndag efter 

først at have fået videnskabens ord 

for, om der er en sammenhæng mellem 

galskab og kreativitet. Bliv klogere på 

det gale geni.

10.00:  Galskab og kreativitet  
– ifølge psykiatrien. Erik Roj 

larsen, overlæge og  

speciallæge i psykiatri,  

Aarhus Universitetshospital

11.45:  Frokostpause 
12.15:  Galskab i litteraturen.  

lasse Gammelgaard, postdoc 

i nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet

14.15:  Galskab i kunsten.  
Mia lejsted Bonde, museums-

leder, Museum ovartaci
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Byvandringer:  
Det oversete København

Holdnummer: 1822-076
Tid: 8/10, 3 mandage, kl. 14.00-16.00 
(Ingen undervisning 15/10)
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Kasper Lægring,  
arkitekt MAA og mag.art. i kunsthistorie

Siden flere gamle landsbyer blev ind-

lemmet i Københavns Kommune i 1901-

02, har de henslæbt en lidt overset 

tilværelse i storbyens periferi – som 

noget, man passerer igennem i for-

bifarten på vej til indre bys store se-

værdigheder. det er synd og skam, for 

disse kvarterer har meget at byde på – 

bl.a. Grundtvigskirken, Bellahøjhusene, 

Bispebjerg hospital og Grøndalsvæn-

ge. På byvandringerne kigger vi nær-

mere på udviklingen i disse distrikter i 

de sidste hundrede år. Et gennemgåen-

de fokus er dog hovedstadens seneste 

knopskydninger i bredden og højden. 

Projekter som Bispebjerg Bakke, Biblio-

teket på Rentemestervej og Kvarterhu-

set i holmbladsgade kan fremhæves.

08/10:  Sundbyerne 
Mødested: Amagerbro Station 

ved elevatoren i gadeplan

22/10:  Bispebjerg 
Mødested: Bispebjerg Station 

på den østlige (NB!) side af 

Tagensvej

29/10:  Valby 
Mødested: Mellemtoftevej på 

den nordlige side af Valby 

Station

Kunsthistoriens  
’alternative facts’

Holdnummer: 1822-268
Tid: 10/10, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: René Juul, cand.mag. i 
kunsthistorie

når man læser avisen, kan man få ind-

tryk af, at såkaldte ’fake news’ og ’al-

ternative facts’ er nye og hidtil ukendte 

fænomener. Men for kunst- og histo-

rieinteresserede er det en gammel sag. 

Kunsten har altid været fuld af virke-

lighedsfordrejninger. den er gennem 

historien blevet brugt som propagan-

dainstrument i utallige sammenhænge, 

og fordi den tit befinder sig i grænse-

feltet mellem fiktion og virkelighed, 

kan det diskuteres, om der overhove-

det er tale om manipulation. i øvrigt 

må man spørge sig selv hvis version af 

virkeligheden, der er den ’rigtige’?

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

Holdnummer: 1822-266
Tid: 22/10, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

har kunst og litteratur en dannende funktion? Kan den 

gøre os til bedre borgere, fremme empati og næstekærlig-

hed – og skal den? Skal den underholde eller oplyse, nære 

fantasien eller give os indblik i sociale problemstillinger? 

Bør medicinstuderende læse litteratur – og hvis ja, så hvil-

ken og hvordan? i denne forelæsningsrække spørger vi en 

kunstner og en række forskere med forskellige tilgange. Én 

underviser f.eks. i ’narrativ medicin’ på lægeuddannelsen, 

mens en anden inddrager neurobiologisk viden i sit arbej-

de. Til sidst indvier digteren Søren Ulrik Thomsen os i sine 

spændende tanker om den kunstneriske skabelsesproces.

22/10:  Ifølge kunstneren. Erik Steffensen, professor, 

kunstner og forfatter

29/10:  Ifølge litteraturforskeren. Anders Juhl Rasmussen, 

adjunkt i narrativ medicin, Syddansk Universitet

05/11:  Ifølge kunsthistorikeren. hans Jørgen Frederik-

sen, lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

12/11:  Ifølge litteraturhistorikeren. Kasper Støvring, 

ph.d. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet

19/11:  Ifølge hjerneforskningen. Mathias Clasen,  

lektor i litteratur og medier, Aarhus Universitet

26/11:  Kunstnerisk skabelse. Søren Ulrik Thomsen, 

forfatter

”  Kunst er for mig en uudtømmelig kilde, som 
bliver ved med at begejstre. Jeg mener, 
at naturen er lig med sandheden. Og for at 
forstå begrebet kunst, er man nødt til at 
forstå naturen.”

Hans Jørgen Frederiksen
lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet
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Læs og forstå – kunsten

Holdnummer: 1822-251
Tid: 23/10, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164

Kunsten har mange ansigter. der findes malerier og skulp-

turer, men også fotografier og installationskunst. Uanset ty-

pen 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! Under denne forelæsningsrække vil du lære at 

læse og forstå kunst. du vil blive præsenteret for strategier 

til at åbne kunstværker, så du bagefter føler dig klædt på 

til selv at gå på opdagelse i kunstens vidunderlige verden.

23/10:  Maleri. Christian Salling, cand.mag. i kunsthistorie 

og kunstanmelder, århus Stiftstidende

30/10:  Skulptur. helene Blinkenberg hastrup, ekstern 

lektor i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet

06/11:  Fotografi. Charlotte Præstegaard Schwartz,  

postdoc i kunsthistorie, Syddansk Universitet

13/11:  Installationskunst. Kamma overgaard hansen, 

ph.d. i kunsthistorie

Store danske designere

Holdnummer: 1822-250
Tid: 24/10, 7 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

Vi kender hans J. Wegners Påfuglestol, Ph’s karakteristiske 

lamper, Børge Mogensens Tremmesofa, Arne Jacobsens 

Ægget, Finn Juhls Poeten, nanna ditzels Trinidad-stol, Kay 

Bojesens teaktræsabe og Verner Pantons FlowerPot-lam-

per. Men hvem var menneskene bag de kendte designs, der 

høstede så stor international anerkendelse? hvad kende-

tegner dem hver især? og hvorfor er deres designs blevet 

så kendte og elskede?

24/10:  Hans J. Wegner. Thomas dickson, forfatter,  

arkitekt og industriel designer

31/10:  Poul Henningsen. Thomas dickson, forfatter, 

arkitekt og industriel designer

07/11:  Arne Jacobsen. Thomas dickson, forfatter,  

arkitekt og industriel designer

14/11:  Børge Mogensen. lars hedebo olsen,  

designskribent og forfatter

21/11:  Finn Juhl. Thomas dickson, forfatter, arkitekt og 

industriel designer

28/11:  Verner Panton og Nanna Ditzel. Thomas dickson, 

forfatter, arkitekt og industriel designer

05/12:  Kay Bojesen. lars hedebo olsen, designskribent 

og forfatter

Kunsthistoriens børn  
– uskyld og seksualitet fra 
Romantikken til i dag

Holdnummer: 1822-366
Tid: 25/10, 3 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Rosendal,  
ph.d. i kunsthistorie, Aarhus Universitet

hvordan er børn blevet afbildet igen-

nem Vestens kunsthistorie fra Roman-

tikken til i dag? og hvilken omskiftelig 

status har barnet opnået igennem de 

sidste 250 år i kraft af disse afbild-

ninger? den kunsthistoriske forskning 

i billeder af børn og i disse basale 

spørgsmål er relativt ny. Ærindet med 

forelæsningsrækken er først at give et 

indblik i dette gryende forskningsfelt 

for dernæst at fokusere på sondringen 

mellem uskyld og seksualitet, der er 

helt central, når det kommer til Vestens 

forståelse af barnet i perioden. 

25/10:  Børn i kunsthistorien – indblik 
i et gryende forskningsfelt

01/11:  Den (uskyldige) engelske 
pige – gentagelsen af et 
kunsthistorisk motiv fra 1785 
til i dag

08/11:  Erotisk uskyld – kontrover-
sielle billeder af børn fra 
Thomas Lawrence over  
Balthus til Sally Mann

Arkitekturens store mestre

Holdnummer: 1822-262
Tid: 30/10, 7 tirsdage, kl. 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

Vidste du, at Adolf loos i modernis-

mens spæde start erklærede krig mod 

den pyntede arkitektur, da han i 1908 

skrev ’ornament og forbrydelse’, som 

er et af 1900-tallets vigtigste manife-

ster om formgivning og arkitektur? og 

kender du Frank lloyd Wright? Man-

den, der tegnede det karakteristiske 

Guggenheim Museum i new York. og 

hvad med Walter Gropius, Mies van der 

Rohe og le Corbusier – den moderne 

arkitekturs måske vigtigste pionerer? 

i forelæsningsrækken kommer vi om-

kring dem alle. Vi hører om arkitek-

ternes visionære tanker om arkitektur, 

boformer og byplanlægning, ligesom vi 

vender blikket mod Skandinavien og 

ser nærmere på Alvar Aaltos og Jørn 

Utzons værker.

30/10:  Frank Lloyd Wright. Anders 

Troelsen, professor i arkitek-

tur, Arkitektskolen i Aarhus

06/11:  Adolf Loos. Anders V. Munch, 

dr.phil., professor i designhi-

storie, Syddansk Universitet

13/11:  Walter Gropius. Anders Troel-

sen, professor i arkitektur, 

Arkitektskolen i Aarhus

20/11:  Ludwig Mies van der Rohe. 
Anders Troelsen, professor 

i arkitektur, Arkitektskolen i 

Aarhus

27/11:  Le Corbusier. Anders Troel-

sen, professor i arkitektur, 

Arkitektskolen i Aarhus

04/12:  Alvar Aalto. Tom Mose Peter-

sen, studielektor i arkitektur, 

Kunstakademiets Arkitektskole

11/12:  Jørn Utzon. Anders Troelsen, 

professor i arkitektur,  

Arkitektskolen i Aarhus
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Kunsthistoriens ubevidste  
– billedanalyse med Freud og Lacan

Holdnummer: 1822-367
Tid: 25/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Rosendal, ph.d. i kunsthistorie, 
Aarhus Universitet

hvad ville surrealismens drømmeagtige billeder 

være uden psykoanalysen og dens drømmetyd-

ning? hvad har leonardo da Vincis liv og værker 

betydet for Sigmund Freuds forståelse af barnets 

psyko-seksuelle udvikling? og hvordan bidrager 

hans holbeins maleri ’Ambassadørerne’ fra 1533 

til Jacques lacans forståelse af det ubevidstes 

subjekt? Psykoanalysen har op gennem det 20. 

århundrede forholdt sig til billedkunsten, lige-

som også billedkunstnere er blevet inspireret af 

psykoanalysen. i denne forelæsningsrække vil vi 

ikke kun undersøge psykoanalysens teoretiske 

relevans for kunsthistorien, men også vise hvor-

dan psykoanalysens terapeutiske metode, dens 

lydhørhed over for det ubevidste, lader sig over-

føre på vores arbejde med billeder.

Kærs Kunstkafé: En aften i Rom

Holdnummer: 1822-368
Tid: 26/11, 1 mandag, kl. 18.00-21.00
Pris: 310 kr. inkl. let og lækker aftensmad
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B,  
Frederiksborggade 1B, 4
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthistorie og 
kulturformidling

Thorvaldsen, Eckersberg, Rørbye, Constantin 

hansen, Marstrand, Blunck, Kühler og Sonne. 

listen er lang over de mest betydningsfulde 

danske kunstnere fra guldalderen, der alle be-

søgte byernes by: Rom. Et ophold, der fik stor 

betydning for dem og deres kunst. Peter Kær har 

været på legatophold på det danske institut i 

Rom og er klar til at fortælle om denne række af 

store danske kunstnere og påvirkningen fra den 

italienske hovedstad. Samtalerne krydres med et 

musikalsk lydspor, og kokkene Rasmus leck Fis-

cher og Julian Risbourg tryller i køkkenet, så der 

også er noget til smagssansen.

Mode – #metoo og forholdet 
mellem mode og kunst

Holdnummer: 1822-260
Tid: 3/12, 2 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164

hvor stor er modebranchens magt? og lever den 

op til sine etiske forpligtelser? over to aftener 

forelæser tv-vært og modeekspert Chris Peder-

sen og kurator, forfatter og modeforsker Ane 

lynge-Jorlén om nogle af de mest interessante 

emner inden for modeverdenen lige nu. hvilken 

betydning har modebranchen for skønhedside-

aler? hvordan forholder den sig til henholdsvis 

#metoo-debatten og diversitetsdiskussionen? 

og hvordan er forholdet mellem mode og kunst? 

hør om de mest banebrydende modeudstillinger, 

og få viden om udvekslinger mellem mode og 

kunst gennem tiden.

03/12:  Skønhedsidealer, #metoo og diversi-
tetsdiskussionen.  
Chris Michael Pedersen, journalist,  

modeekspert og tv-vært på dR

10/12:  Kunst og mode gennem tiden.  
Ane lynge-Jorlén, kurator, forfatter og 

modeforsker, lunds Universitet

Køn, krop og kunst  
– en samtale med 
kunstneren Katja Bjørn

Holdnummer: 1822-259
Tid: 10/12, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Undervisere: Camilla Skovbjerg Paldam, 
lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet 
og Katja Bjørn Jakobsen, Videokunstner

Køn, krop og nøgenhed er alle vigtige 

temaer i kunstneren Katja Bjørns vær-

ker, og denne aften sætter vi hende i 

samtale med kunst- og seksualitets-

forskeren Camilla Paldam. Sammen 

sætter de ord, lyd og billeder på em-

nerne. de taler om kroppen i kulturen, 

om idealer og kønsstereotyper – og om 

kunsten som en stærk social aktør, der 

for et øjeblik kan sætte kroppen fri fra 

kulturens normer. Bliv klogere på køn, 

krop og kunst.
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Piero della Francesca  
– renæssancemaleren og 
-matematikeren

Holdnummer: 1822-369
Tid: 17/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Hans Jørgen Frederiksen,  
lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet og  
Carsten Cramon, cand.scient. i matematik

En af de mest interessante kunstnere inden for 

det italienske renæssancemaleri er Piero del-

la Francesca (1416-92). Efter at have assisteret 

domenico Veneziano i Firenze udviklede han 

sin egen klare, harmoniske og koloristiske male-

stil, som han igennem en årrække udfoldede for 

fyrster som Federico da Montefeltro i Urbino og 

Sigismondo Malatesta i Rimini. i aftenens første 

del ser vi nærmere på Pieros værker rundt om i 

italien og ikke mindst hans freskoudsmykning i 

San Francesco i Arezzo. At Piero også var opta-

get af matematikken, som han berigede sine bil-

leder med igennem bl.a. sine perspektivteorier, er 

mindre kendt. i aftenens anden del skal vi se på 

nogle af hans arbejder inden for matematikken 

og undersøge, om de kan genfindes i billederne.

17.15:  Piero della Francesca  
– renæssancemaleren

19.30:  Piero della Francesca  
– renæssancematematikeren

Deutschstunde – tysk 
kulturhistorie på én aften

Holdnummer: 1912-061
Tid: 15/1, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Undervisere: Rune Lykkeberg,  
chefredaktør, Dagbladet Information og 
Peter Nielsen, litteraturredaktør,  
Dagbladet Information

Tyskland står som den nye leder af den 

frie verden og den stærkeste økonomi 

i Europa. Alligevel ved vi i danmark 

mindre og mindre om vores største 

nabo mod syd. Vi ser amerikanske og 

engelske film og tv-serier, og vi hører 

amerikansk og engelsk populærmu-

sik. Men den store tyske kultur fylder 

ikke meget i den danske offentlighed, 

og tysk er ikke længere et obligatorisk 

fag i folkeskolen. Som danskere har vi 

bevæget os længere og længere væk 

fra vores nærmeste stormagt, selvom 

den er blevet mere og mere politisk og 

kulturelt relevant. derfor vil vi intro-

ducere til den store tyske kulturarv. Vi 

begynder helt forfra med at præsente-

re de vigtigste tænkere, romanforfat-

tere, lyrikere, komponister, kunstnere 

og filminstruktører.

Galeanstalter, lufthavne, skoler, 
fængsler – og andre huse, der har 
formet os

Holdnummer: 1912-024
Tid: 21/1, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

hvordan afspejler velfærdsstatens idéer sig i ar-

kitekturen? Ud fra hvilke teorier tegnede man en 

galeanstalt, et hospital og et fængsel før i tiden? 

og hvorfor byggede man i gamle dage i mere 

solide materialer? Arkitekturhistorien bag de 

byggerier, der har dannet ramme om vores liv 

fra 1700-tallet og frem til i dag, er spændende. 

over fire aftenener følger vi nogle af de vigtig-

ste bygningers udviklingshistorie. Vi kigger på 

gamle skitser og undersøger, hvordan forskel-

lige tiders arkitektoniske og samfundsmæssige 

idealer præger bygningernes indretning og ud-

formning. Først former menneskene bygninger-

ne, og så former bygningerne menneskene, og 

derfor er arkitekturens udviklingshistorie også 

en del af menneskenes udviklingshistorie. det er 

forelæsningsrækkens tese.

21/01:  Landevejskroer, stationer, broer, skibs-
design og lufthavne. Jørgen hegner 

Christiansen, arkitekt MAA og redaktør 

af tidsskriftet Architectura

28/01:  Dansk skolebyggeri igennem 300 år. 
ning de Coninck-Smith, lektor i  

barndoms- og uddannelseshistorie, 

Aarhus Universitet

04/02:  Hospitaler og galeanstalter.  
Kim dirckinck-holmfeld, seniorforsker, 

Kunstakademiets Arkitektskole

11/02:  Politistationer, fængsler og kaserner. 
Jørgen hegner Christiansen, arkitekt 

MAA og redaktør af tidsskriftet  

Architectura

Også de danske guldalderma-
lere skuede ud over Rom. De 
drog til udlandet på lange rej-
ser med stop hos kolleger i Ber-
lin, Dresden, München og Paris. 
Dette internationale perspektiv 
er tydeligt i deres værker.

Tilmeld dig på 
Folkeuniversitetetets 
hjemmeside 
www.fuau.dk 
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Alt hvad du bør vide om 
dansk kultur

Holdnummer: 1912-021
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem det dan-

ske kulturlandskab – fra det moderne 

gennembrud i 1870’erne og op gennem 

det 20. århundrede. Forelæsningsræk-

ken er en lystvandring gennem de 

vigtigste strømninger og mest spæn-

dende værker inden for henholdsvis 

dansk litteratur, kunst, arkitektur, de-

sign, film og musik. hvad er historien 

bag de værker, der har provokeret, 

flyttet grænser og ført til nybrud, og 

som sidenhen er kommet til at stå som 

symboler på en ny tid? Forelæserne 

retter hver især blikket mod de vigtig-

ste milepæle inden for deres felt, og det 

tidsmæssige fokus inden for perioden 

varierer derfor fra forelæsning til fore-

læsning.

23/01:  Musik. leif V.S. Balthzersen, 

mag.art. i musikvidenskab

30/01:  Kunst. Teresa Østergaard 

Pedersen, mag.art. og  

ph.d. i kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

06/02:  Arkitektur. Kasper lægring, 

arkitekt MAA og mag.art. i 

kunsthistorie

13/02:  Litteratur. Erik Svendsen, 

lektor i dansk, Roskilde  

Universitet

20/02:  Film og tv-serier. Jakob 

isak nielsen, lektor i film- og 

medievidenskab, Aarhus 

Universitet

27/02:  Design. Thomas dickson, 

forfatter, arkitekt og industriel 

designer

Kunst og arkitektur fra Lucca til Bilbao

Holdnummer: 1912-062
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, 
Aarhus Universitet

den ældgamle og overdådigt smukke italiensk-franske 

pilgrims- og handelsvej til Spanien, Via Tolosana, byder 

på et væld af kunstneriske oplevelser. Fra luccas rigt de-

korerede romanske marmorkirker over antikke og middel-

alderlige sydfranske byer som Fréjus, Arles, Saint Gilles, 

Carcassonne og Toulouse til Matisses smukke Rosenkran-

skapel fra 1950’erne i Vence. hør om Via Tolosanas man-

ge kunstneriske og arkitektoniske seværdigheder. hans 

Jørgen Frederiksen er kunsthistorisk guide på en rejse fra 

lucca til Bilbao 11.–20. oktober 2019 med Eirby historiske 

Rejsemål.

Danske designbrands – fra Bang & Olufsen 
og Georg Jensen til Hay

Holdnummer: 1912-063
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 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

ofte fokuserer vi på personerne i dansk design og glemmer, 

at også virksomheder var med til at opbygge de brands, 

som danmark er blevet internationalt kendt for. i løbet af 

det 20. århundrede blev branding et stort begreb, hvor virk-

somheder som Bang & olufsen, lego, Fritz hansen, Stelton, 

Georg Jensen og Kvadrat gjorde indtryk på forbrugerne 

og satte et stort aftryk på markedet. Men hvordan? hvad 

gjorde forskellen? Vi kigger på tidlige designvirksomheder 

som Kgl. Porcelæns og Georg Jensens historie, undersøger 

forudsætningerne for det nationale megabrand danish de-

signs succes efter Anden verdenskrig og tager temperatu-

ren på i dag, hvor brands som hay, Muuto og Stelton er i 

skarp konkurrence med internationale virksomheder.

Kunsthistorien på ét 
semester

Holdnummer: 1912-023
Tid: 22/1, 9 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 980 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

hvad karakteriserer barokken? Realis-

men? og futurismen? hvis du trænger 

til at få et godt overblik, få opfrisket din 

hukommelse eller for første gang stif-

te bekendtskab med kunsthistoriens 

forunderlige forandringer, så vær med, 

når vi byder på en sprudlende gennem-

gang af kunsthistorien fra renæssance 

til samtid. Forelæsningerne omhandler 

først og fremmest maleri, skulptur og 

arkitektur. Kunsten flytter sig, ændrer 

udtryk og griber om sig. oplev rejsen 

fra centralperspektiv til kaosteori.

22/01:  Renæssance og Manieris-
me. Gitte Tandrup, mag.art. i 

kunsthistorie

29/01:  Barok og Rokoko.  
Signe Jacobsen, mag.art. i 

kunsthistorie

05/02:  Romantik og Klassicisme. 
Birgitte Zacho, mag.art. i 

kunsthistorie

12/02:  Realisme og Impressionis-
me. Gitte Tandrup, mag.art. i 

kunsthistorie

19/02:  Symbolisme. Gitte Tandrup, 

mag.art. i kunsthistorie

26/02:  Ekspressionisme. Pia høy, 

cand.phil. i kunsthistorie

05/03:  Kubisme og futurisme. Anne 

Blond, museumsinspektør, 

Kunstmuseet i Tønder

12/03:  Surrealisme. Gitte Tandrup, 

mag.art. i kunsthistorie

19/03:  Samtidskunst. Kristian hand-

berg, postdoc i kunsthistorie, 

Københavns Universitet
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Vov at vide!  
Et kig ind i forskningens  

forunderlige verden

Vær med til oktober, når Vov at vide! for femte år i træk  
præsenterer nogle af landets mest excellente forskere. På én 

aften vil du komme vidt omkring i den fascinerende forskning, 
når fem forskere går på scenen og fortæller om deres projekt. 

Bliv klogere på alt fra søvnforstyrrende smartphones til  
dannelsen af stater. læs mere på de følgende sider.



Danmarks Frie
Forskningsfond
originale forskningsidéer er med til at skabe ny viden og er fundamentet for fremtidens samfund. hvert år udvælger og støtter danmarks 

Frie Forskningsfond (dFF) nogle af de mest originale forskningsidéer. Konkurrencen om midlerne er hård, og Sapere Aude forskningsledere 

er blandt de bedste, som får bevilling til projekter, der strækker sig over ca. 4 år.

Mød fem Sapere Aude 
forskningsledere
du har mulighed for at opleve nogle af de forskere, som hver især 

udøver banebrydende forskning. Mød fx professor MSo naja hulvej 

Rod som forsker i, hvordan mobiltelefoner forstyrrer vores søvn og 

helbred. Søvnen er essentiel for vores fysiske og mentale funktion. Få 

indblik i naja Rods hypoteser om, hvordan afbrudt søvn som følge af 

mobilbrug kan få konsekvenser for helbredet såsom øget sårbarhed 

over for infektion, øget risiko for fedme og diabetes samt dårligere 

mentalt helbred og nedsat fertilitet.

Ved arrangementet kan du også høre om familiehemmeligheder, og 

hvordan skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndig-

heders praksisser har påvirket familiers håndtering af viden om so-

ciale tabuer – og omvendt. de fleste familier har eller har haft en 

hemmelighed. om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, olde-

moren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede 

skjult som bøsse. hemmeligheder kan binde familier sammen, men 

de kan også skabe splid og splittelse. Vi retter også blikket mod po-

litik og statsdannelse. Bliv fx klogere på, hvordan stater dannes, og 

kom på sporet af statens rolle.

Danmarks Frie Forskningsfond
  dækker alle videnskabelige hovedområder.
   Består af 75 rådsmedlemmer og 9 bestyrelsesmedlemmer, som 

udgør fundamentet og er udpeget på baggrund af deres høje 

faglige kompetence.
  Uddeler hvert år 1,1 mia. kr. til fri forskning.
  Besøg dff.dk for mere info.

Professor MSO og tidl. deltager i Vov at 
vide! Kristine Niss. Foto: Ken Hermann. 
Læs aarsrapport.dff.dk
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Vov at vide! Et kig ind i 
forskningens forunderlige verden

Holdnummer: 1822-444
Tid: 31/10, onsdag, kl. 19.00-21.10
Pris: 50 kr. inkl. et glas vin i pausen
Sted: Mærsk Tårnet, Einar Lundsgaard Auditoriet, 
Blegdamsvej 3b, 2200 København N

”Sapere Aude! hav mod til at bruge din egen 

forstand!” Sådan lyder oplysningstidens mest 

kendte slogan formuleret af immanuel Kant i 

1783. denne aften ser vi dog ikke på Kant, men 

kigger ud i fremtiden, når forskere præsenterer 

frontline-forskning. hvert år støtter danmarks 

Frie Forskningsrfond nogle af de bedste forskere 

i danmark. Støtten går til forskere, der står bag 

den mest originale og banebrydende forskning. 

Formålet er at sikre forskernes evne til at kon-

kurrere 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 nedslag på nogle vigtige spørgsmål 

inden for forskningens forunderlige verden – 

som den ser ud lige nu. dR’s Sanne Gram Fadel 

guider os igennem en aften med skarpe speed-

foredrag, samtaler og vin i den frie forsknings 

navn. Vov at vide!

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

bestyrelsesformand for danmarks Frie Forskningsfond 

19.10:  Familiehemmelighedernes politik i den moderne velfærdsstat. 
Karen Vallgårda, lektor i historie

19.25:  Avancerede materialer under tryk. Martin Bremholm, lektor i kemi

19.40:  Når søvnen forstyrres af smartphones. naja hulvej Rod, professor 

MSo i epidemiologi

19.55:  Forskersnak. Sanne Gram Fadel, dR i samtale med naja hulvej Rod, 

Martin Bremholm og Karen Vallgårda

20.10:  Pause med vin
20.30:  På sporet af staten. Jacob Gerner hariri, professor MSo i  

statskundskab

20.45:  Kan fødevarer være både langtidsholdbare og sunde? Marianne 

nissen lund, lektor i fødevarekemi

21.00:  Forskersnak. Sanne Gram Fadel, dR i samtale med Jacob Gerner 

hariri og Marianne nissen lund

21.10:  Tak for i aften

Lektor Helene Helboe Pedersen 
på scenen til Vov at vide! i 2017. 
Foto: Søren Kjeldgaard
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Islandske sagaer

Holdnummer: 1822-174
Tid: 3/9, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

de islandske sagaer hører til blandt de 

første romaner i Europa, og nogle vil 

hævde, at de også er blandt de bedste. 

Sagaerne rummer et væld af gribende 

historier – om tapre helte, lumske skur-

ke, hed kærlighed og bloddryppende 

had. Men bag de dramatiske fortæl-

linger gemmer sig også store nordiske 

kulturskatte, som vi stadig kan lære 

meget af. Forelæsningsrækken gør dig 

klogere på de islandske sagaer, samt 

hvad man skal tage højde for, når man 

læser dem.

03/09:  Hvad er en saga, og hvorfor 
er sagaerne ’islandske’? 
Karen Bek-Pedersen,  

ph.d. i kulturhistorie

10/09:  Egil Skallagrimson – om 
skjalde, magt og afmagt. 
Anna Mette Bladt,  

cand.mag. i religion og historie

17/09:  At oversætte sagaer.  
Kim lembek, cand.mag. i 

dansk og islandsk

24/09:  Islændingesagaer og erin-
dring. Pernille hermann, lektor 

i nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet

Bob, Belli og Beatles

Holdnummer: 1822-020
Tid: 5/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr. Ekskl. entré til Danmarks  
Rockmuseum
Maks. 25 deltagere
Sted: 5/9, 12/9 og 19/9: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164. 26/9: Ragnarock – Danmarks 
Rockmuseum, Rabalderstræde 1, Musicon

Kom med 60’er rocken på verdensturné, når vi fordyber os 

i en række af de største og mest uforglemmelige kunstnere 

på den nationale og internationale rockscene. Tre forskere 

leverer ny indsigt i musikernes betydning for samfunds-

mæssige, sociale og kulturelle forhold. Playlisten rummer 

navne som Peter Belli, Bob dylan og The Beatles, der på 

hver sin måde har manifesteret sig i samtiden og præget 

ungdomskulturens udvikling. Til sidst vender vi pladen og 

besøger danmarks Rockmuseum nummer 1, ’Ragnarock’, 

hvor kulturens udvikling bliver fortalt gennem rockens og 

poppens lyd, billeder og symboler.

05/09:  Bob Dylan. Flemming G. Andersen,  

lektor emeritus, dr.phil., Syddansk Universitet

12/09:  Peter Belli. henrik Smith-Sivertsen,  

forskningsbibliotekar, det Kongelige Bibliotek

19/09:  The Beatles. Rasmus Rosenørn, museumsin-

spektør, RAGnARoCK – Museet for pop, rock & 

ungdomskultur

26/09:  Besøg og rundvisning på Ragnarock. Rasmus 

Rosenørn, museumsinspektør, RAGnARoCK  

– Museet for pop, rock & ungdomskultur

Tre af Shakespeares bedste

Holdnummer: 1822-172
Tid: 5/9, 3 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Brunse, oversætter af 
Shakespeare til dansk

interesserer du dig for Shakespeare, 

men mangler en introduktion til hans 

fantastiske teaterstykker? i løbet af 

tre undervisningsgange vil Shakespea-

re-oversætteren niels Brunse fortælle 

om skuespillene ’Kong lear’, ’En skær-

sommernatsdrøm’ 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, stykkerne har været spillet på 

til forskellige tider. Kom til tre lærerige 

forelæsningsaftener, og bliv klogere 

på en af den vestlige litteraturhistories 

største sprogekvilibrister gennem tiden.

05/09:  Kong Lear
12/09:  En skærsommernatsdrøm
19/09:  Hamlet

Litteratur,  
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Forfatteren og forskeren  
– Morten Pape og Torben Jelsbak

Holdnummer: 1822-173
Tid: 22/10, 1 mandag, kl. 19.45-21.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Undervisere: Morten Pape, forfatter og Torben 
Jelsbak, lektor i dansk, Københavns Universitet

Morten Pape debuterede i 2015 med den selv-

biografiske eller autofiktive roman ’Planen’, der 

skildrer drengen Morten Papes opvækst i det 

socialt belastede boligkompleks Urbanplanen 

på Amager. Med sin indtrængende socialrealis-

me og beskrivelsen af omsorgssvigt, ung vrede 

og vold i et multietnisk ghettomiljø giver roma-

nen stemme til erfaringer, som man normalt ikke 

hører så meget om i litteraturen. Samtidig er der 

tale om en mønsterbryderroman – en historie 

om, hvordan der kom en forfatter ud af den nør-

dede dreng fra ghettoen. Men hvad vil det sige 

at gøre sig selv til en romanfigur? og hvad er 

konsekvenserne? hvilke erfaringer og impulser 

gjorde Morten Pape til forfatter, og hvad kan lit-

teraturen bidrage med til diskussionen om paral-

lelsamfund, integration og social mobilitet i det 

danske samfund?

Tre store modernister:  
Joyce, Proust og Woolf

Holdnummer: 1822-171
Tid: 23/10, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164
Underviser: Steen Klitgård Povlsen, lektor emeritus 
i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

James Joyces ’Ulysses’ (1922) og Marcel Prousts 

’På sporet af den tabte tid’ (1913-27) har mange 

berøringspunkter, både tematisk og i deres æste-

tiske form. og Virginia Woolf (1882-1941) var må-

ske den forfatter i samtiden, der bedst forstod de 

to store mestre og brugte indflydelsen fra dem i 

sit eget værk. Forelæsningerne vil følge forbin-

delserne mellem disse tre store modernistiske 

digtere.

23/10:  ’Ulysses’ og stedets mystik
30/10:  ’På sporet af den tabte tid’ og  

erindringens problem
06/11:  Fra ’Mrs. Dalloway’ til ’Bølgerne’  

– forholdet mellem tid og rum

Da publikum ville le! Den 
komiske operas guldalder

Holdnummer: 1822-060
Tid: 23/10, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Vi skruer tiden tilbage til 1700- og be-

gyndelsen af 1800-tallet, da publikum 

i Europa var blevet godt trætte af de 

mange alvorlige og konservative ope-

raer. i årene 1750-1830 var de komiske 

operaer langt mere populære end de 

dramatiske værker. Folk gik i teatret for 

at se og høre værker, de kunne grine 

ad. Mange komponister skrev for at 

more publikum. Mellem dem var Mo-

zart, som begejstrede folk i teatret med 

operaer som ’Cosi fan Tutte’ og ’Figaros 

Bryllup’. Forløbet beskriver, hvordan 

skiftet fra alvorlige til komiske operaer 

blev et resultat af både kulturhistoriske 

og politiske strømninger.

23/10:  Den komiske operas gen-
nembrud. Thomas Milholt, 

cand.mag. og journalist med 

speciale i opera og jazz

30/10:  Mozarts komiske operaer.  
lilo Sørensen, cand.mag. i 

musik- og teatervidenskab

06/11:  Rossinis gennembrud. Thomas 

Milholt, cand.mag. og journalist 

med speciale i opera og jazz

13/11:  Rossinis sidste mesterværker. 
Thomas Milholt, cand.mag. og 

journalist med speciale i opera 

og jazz

20/11:  Donizetti tager over.  
lilo Sørensen, cand.mag. i 

musik- og teatervidenskab

27/11:  De sidste komiske operaer. 
lilo Sørensen, cand.mag. i 

musik- og teatervidenskab

Dansk litteratur i 150 år (1):  
1870-1960

Holdnummer: 1822-021
Tid: 24/10, 6 onsdage, kl. 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
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i 
litteratur, Københavns Universitet

dansk litteratur – også den ældre – er fuld af 

spændende tekster og fascinerende fortællinger. 

ideen med dette forløb er at fortælle historien om 

dansk litteratur gennem de sidste 150 år. Vi skal 

nærlæse nogle af de bedste tekster – og forstå 

dem i sammenhæng med de skiftende tider: ide-

er, temaer og skrivemåder. For at få både overblik 

og dybde deles forløbet i to: Første del afholdes 

i efteråret 2018. her fokuserer vi på tiden fra 

det moderne gennembrud o. 1870 og videre op 

gennem det 20. århundrede indtil 1960. Forløbet 

omfatter nogle af danmarks bedste forfattere 

som henrik Pontoppidan, herman Bang, Sophus 

Claussen, Martin Andersen nexø, Johannes V. 

Jensen, Tom Kristensen, Karen Blixen og Martin 

A. hansen. Anden del af kurset afholdes i foråret 

2019. her følger vi udviklingen fra 1960 til i dag – 

fra Rifbjerg til de nyeste forfattere. Se side 71 for 

anden del af forløbet.

24/10:  Det moderne gennembrud o. 1870. 
Realisme og naturalisme

31/10:  Det moderne gennembrud, fortsat. 
Impressionisme

07/11:  o. 1900. Symbolisme, hjemstavnslitte-
ratur mv. – og ny modernitet

14/11:  Mellemkrigstidens avantgarde.  
Ekspressionisme, futurisme og  
surrealisme

21/11:  Mellemkrigstidens realisme, psykoana-
lyse og kulturradikalisme

28/11:  Efter krigen. Eksistentialisme mv.

Litteratur,  
film og  
musik
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Klassisk musik – solisten i spil

Holdnummer: 1822-344
Tid: 4/11, 1 søndag, kl. 10.00-15.00
Pris: 310 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Arne Kjær, cand.mag. i musikvidenskab

det righoldige repertoire af musik for soloinstru-

ment og orkester fra barok til wienerklassik er 

dagens emne. Vivaldis klare former og virtuose 

brug af violinen i vekselspil med orkestret giver 

genlyd rundt om i 1720’ernes Europa. i Tyskland 

høres den italienske inspiration i J.S. Bachs vio-

lin- og cembalokoncerter. hans sønner Carl Phi-

lipp Emanuel og Johann Christian Bach er inspi-

ration for Mozart, hvis klaverkoncerter udgør et 

højdepunkt i genrens historie. På overgangen til 

det nye århundrede står solokoncert-genren ved 

en skillevej: Skal musikken tjene virtuositeten og 

sætte solisten i centrum, eller skal den musikal-

ske dialog mellem solostemme og orkester være 

det musikalske omdrejningspunkt?

På verdensomrejse i litteraturen

Holdnummer: 1822-023
Tid: 5/11, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 879,95 kr., studerende 579,95 kr.  
(bog værdi 299,95 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001, 
Tuborgvej 164

Tag med på en verdensomrejse i litteraturen. op-

dag de forskellige kulturer gennem en forelæs-

ningsrække, der bringer dig til lande, du aldrig 

havde tænkt på at besøge. Forfattere fra hele 

kloden vækkes til live, mens vi bliver klogere på 

den fælles værdi, som danner grundlag for litte-

raturen verden over: læseglæden. hvordan ad-

skiller arktisk litteratur sig fra iransk? hvorfor er 

fransk litteratur så populær, mens få kender til de 

store værker fra Mellemamerika? og hvorfor er 

de gamle, russiske klassikere så udbredte?

05/11:  Introduktion til verdenslitteraturer.  
Mads Rosendahl Thomsen, professor MSo 

i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

12/11:  Mellemamerikansk litteratur.  
Rigmor Kappel Schmidt, forfatter, over-

sætter og cand.mag. i spansk

19/11:  Afrikansk litteratur. Svend Erik larsen, 

professor emeritus i litteraturhistorie, 

Aarhus Universitet

26/11:  Russisk litteratur. Tine Roesen,  

lektor i russisk, Københavns Universitet

03/12:  Iransk litteratur. Claus Valling Pedersen, 

lektor i iransk, Københavns Universitet

10/12:  Arktisk litteratur – fra Grønland, Island 
og Færøerne. Kirsten Thisted, lektor 

i tværkulturelle og regionale studier, 

Københavns Universitet

Rundt om Herman Bang

Holdnummer: 1822-380
Tid: 11/11, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Peer E. Sørensen, professor 
emeritus i nordisk sprog og litteratur, 
Aarhus Universitet

Kom på en tour de force gennem hele 

herman Bangs forfatterskab. Fra dets 

ulykkelige begyndelse med ’haabløse 

Slægter’ over hans impressionistiske 

hovedværker ’Ved Vejen’, ’Stuk’, ’lud-

vigsbakke’ og ’Sommerglæde’. Forfat-

terskabet skildres ud fra tematiske en-

heder: Bangs dyrkelse af det moderne 

(forfatteren som dekadent, homosek-

suel, nervemenneske), hans selvfrem-

stillinger, de stille eksistenser og hans 

beskrivelser af eksilet. det betyder, 

at forelæsningerne vil følge tre spor: 

et der handler om egenarten i Bangs 

tekster, hans impressionisme og hans 

romaneksperimenter; et historisk, der 

placerer hans forfatterskab i centrum 

af det moderne liv, og endelig et per-

sonligt spor der viser, hvordan han hele 

tiden bruger og ændrer egne oplevel-

ser og erfaringer, når han skriver.

Jakob Ejersbo og Afrika-trilogien 

Holdnummer: 1822-431
Tid: 1/12, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Jakob Ejersbo var et af de største litterære ta-

lenter i nyere dansk litteratur – som vi desværre 

mistede alt for tidligt. Selvom han kun blev 40 år 

gammel, efterlader han sig flere overvældende 

og storslåede bøger – bl.a. hans anmelderroste 

Afrika-trilogi. ’Eksil’, ’Revolution’ og ’liberty’ er 

nogle af dansk litteraturs mest læste bøger, og 

i foråret 2018 har vi alle kunnet opleve ’liberty’ 

filmatiseret på dR. de tre bøger tager os med 

ind i et Afrika, Ejersbo kendte fra sit eget liv, 

og viser samtidig Ejersbos skånselsløshed som 

forfatter kombineret med hans unikke evne til 

at fange stemninger, personer og forhold på en 

usentimental måde. Kom ned i bøgernes dybde 

på en tur til Ejersbos Afrika og med bag kulissen 

på dR’s liberty-filmatisering.

10.00:  Nedslag i Afrika-trilogien  
– en moderne klassiker.  
Erik Skyum-nielsen, lektor i dansk  

litteratur, Københavns Universitet

12.00:  Frokostpause
13.00:  Afrika i Afrika-trilogien – om fremstil-

lingen af Afrika. Frits Andersen, lektor i 

litteraturhistorie, Aarhus Universitet

14.15:  Afrikatrilogiens tilblivelse  
– at redigere Jakob Ejersbo. Johannes 

Riis, litterær direktør, Gyldendal

15.00:  Liberty-filmatiseringen – fra bog til 
DR. Asger leth, instruktør og  

manuskriptforfatter på dR’s ’liberty’

”  Hele virkelighedsbilledet i Ejersbos 
Afrika-trilogi fremtræder stærkt og 
troværdigt takket være den på samme 
tid hårdkogte og nænsomt empatiske 
menneskeskildring.”

Erik Skyum-Nielsen
lektor i dansk litteratur, Københavns Universitet
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Tove Ditlevsen og de nye 
danske forfattere

Holdnummer: 1822-410
Tid: 18/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-20.15
Pris: 210 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Lisa Emilie Jørgensen,  
cand.mag. i nordisk sprog og litteratur, 
adjunkt i dansk, VID Gymnasier

Genudgivelser, teateropsætninger og 

en plads i den danske litteraturs ka-

non. hun debuterede i 1937, men over 

80 år senere er forfatter og digter 

Tove ditlevsen atter på alles læber. 

interessen for Tove ditlevsens forfat-

terskab og forfatterindeidentitet, den 

såkaldte ’Tovefeber’, rammer et bredt 

publikum, men særligt de nye, tonean-

givende kvindelige forfattere har med 

god grund kastet deres kærlighed på 

ditlevsen. de seneste år er hun blevet 

brugt som inspirationskilde til nyere 

udgivelser, hvilket giver anledning til 

en generel nyfortolkning af forfatter-

skabet. Men hvem er det, der fascineres 

af Tove ditlevsen? hvad er det særlige 

ved hendes forfatterskab? og hvorfor 

er hun så populær i dag?

Forfatteren og forskeren  
– Søren Ulrik Thomsen og 
Erik Skyum-Nielsen

Holdnummer: 1912-052
Tid: 21/1, 1 mandag, kl. 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Undervisere: Søren Ulrik Thomsen,  
digter og Erik Skyum-Nielsen, lektor i 
nordisk litteratur, Københavns  
Universitet

Søren Ulrik Thomsen debuterede i 1981 

med ’City Slang’ og har siden udgivet 

yderligere seks digtsamlinger, senest 

’Rystet spejl’ i 2011. Sideløbende med 

sit lyriske forfatterskab har han i es-

says reflekteret over poesi, ligesom han 

har beskæftiget sig med så forskellige 

sager som henholdsvis ”den negative 

opbyggelighed” og København som by. 

Erik Skyum-nielsen har fulgt Thomsens 

digtning fra starten og arbejdet med 

den som forsker, underviser og fore-

dragsholder. Samtalen mellem de to for-

søger at komme hele kompasset rundt. 

Dansk litteratur i 150 år (2):  
1960 – i dag

Holdnummer: 1912-059
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15 
(Ingen undervisning 11/2)
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i 
litteratur, Københavns Universitet

Tiden fra 1960 til i dag er en spændende bryd-

ningstid i dansk litteratur. Mange forfattere – fra 

Rifbjerg og Panduro til helle helle – skaber for-

tællinger om livet i velfærdssamfundet. Temaer 

som familien, køn og identitet er gennemgående. 

nogle er optaget af nye værdier, visioner og livs-

former. og de fleste giver deres bud på, hvordan 

litteraturen kan blive moderne og bevidst om sin 

egen måde at være litteratur på. denne forelæs-

ningsrække er en selvstændig opfølgning på ef-

terårets forløb om dansk litteratur 1870-1960 – se 

side 69. Vi skal nærlæse nogle af de bedste tekster 

– og forstå dem i sammenhæng med de skiftende 

tider: ideer, temaer og skrivemåder. det hele i et 

mix af tekstlæsning, fortælling, lyd og billeder.

21/01:  1960-65: Velfærdssamfundet og 
modernismen. Klaus Rifbjerg, Leif 
Panduro, Benny Andersen m.fl.

28/01:  1965-80: Oprør og krise – realismefor-
mer og sprogeksperimenter. Suzanne 
Brøgger, Kirsten Thorup, Svend Åge 
Madsen m.fl.

04/02:  1980’erne: Ny modernisme og magisk 
realisme. Michael Strunge, Søren Ulrik 
Thomsen, Pia Tafdrup m.fl.

18/02:  1990 – i dag: Senmoderne livsbilleder i 
minimalisme og ny realisme.  
Helle Helle, Christina Hesselholdt,  
Naja Marie Aidt m.fl.

25/02:  2000 – i dag: Identitet, køn og krop i 
det senmoderne. Lone Hørslev,  
Leonora Christina Skov, Kim Leine m.fl.

04/03:  2000 – i dag: Økokritik, samfundskri-
tik og litterære eksperimenter.  
Theis Ørntoft, Yahya Hassan,  
Katrine Marie Guldager m.fl.

Fra swing til frihed  
– jazzens evolution

Holdnummer: 1912-008
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Thorkild Overgaard, cand.mag., 
musiker og forfatter

Miles davis’ kølige toner, Bill Evans’ fyldige klan-

ge og Billie holidays intime stemme. Jazzens 

musikhistorie er klangligt meget veldokumente-

ret. Forelæsningen tager udgangspunkt i jazzhi-

storien som én lang udviklingshistorie, der bl.a. 

har haft improvisationen og tanken om at være 

en samtidsmusik i centrum. oplev, gennem mu-

sik og ord, den kronologisk klanglige stilhistorie. 

hvordan lyder musikken, hvornår er den fra, og 

hvad kaldes stilarterne? Få også sat et analytisk 

perspektiv på musikken: hvad karakteriserer de 

forskellige perioder og stilarter?

Det selvbiografiske i nyere 
litteratur

Holdnummer: 1912-045
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 09.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anne-Marie Vestergaard,  
cand.mag. i litteraturvidenskab

Forfattere har altid brugt egne erfaringer i deres 

bøger, men ofte i sløret form. i de senere år er 

der imidlertid flere forfattere, der skriver meget 

direkte om egne oplevelser og bruger deres eget 

navn, men vel at mærke uden at bruge genrebe-

tegnelsen selvbiografi. ofte er emnerne af meget 

privat karakter, det pinlige og det traumatiske 

indgår ligesom de banale hverdagsforeteelser. 

Samtidig kommer unge forfattere på banen, der 

skaber nye genrer og bruger løs af forskellige 

virkelighedsmarkører, ligesom de også er på de 

sociale medier. disse blandingsgenrer, hvor fakta 

og fiktion kombineres, er blevet genstand for kri-

tisk granskning. Forskere taler om dobbeltkon-

trakt og om performativ biografisme og autofik-

tion. Forløbet kaster lys over nyere udgivelser 

med stærke selvbiografiske træk og giver bud 

på læsnings- og fortolkningsmåder. Forfatter-

ne i centrum er leonora Christina Skov, hassan 

Preisler, Asta olivia nordenhof og Caspar Eric.
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Komponister på rejse  
– musikalske inspirationer

Holdnummer: 1912-065
Tid: 2/3 og 3/3, 1 weekend, kl. 10.00-15.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Arne Kjær, cand.mag. i musikvidenskab

Vi følger fire komponister på rejse med fokus på det nye og 

inspirerende, der møder dem. Komponisterne selv og an-

dre samtidige kilder fortæller, og udvalgte musikeksempler 

viser, hvordan ny inspiration omsættes til musik. Joseph 

haydn møder musiklivet i london på to rejser og bidrager 

med nykomponeret musik. i london får han idéen til ora-

toriet ’Skabelsen’. Felix Mendelssohns rejser til Skotland og 

italien inspirerer til flere værker, herunder 3. symfoni ’den 

Skotske’ og 4. symfoni ’den italienske’. Maurice Ravel op-

lever amerikansk blues- og jazzmusik på sin rejse til USA. 

han integrerer elementer herfra i sine to klaverkoncerter. 

Béla Bartók var komponist og folkemusikforsker. På rejser 

i Østeuropa indsamler han folkemusik, som også bliver til 

inspiration for hans egen musik.

Skrivedrømme – om at skrive

Holdnummer: 1912-002
Tid: 18/3, 4 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Mange går med en drøm om selv at skrive. Efter at have 

grædt og grinet, tabt og vundet, levet og oplevet med 

hundredevis af litterære skæbner, drømmer mange om 

at blive afsender på deres egen fortælling. Men hvordan 

kommer man i gang? dette er ikke et skrivekursus, men en 

indføring i, hvad der allerede er tænkt og trykt om skrive-

processen og herunder refleksioner, tips og tricks til selv 

at give sig i kast med at skrive. Tilmeld dig forelæsnings-

rækken, og få mod, lyst og inspiration til at prøve kræfter 

med dét at skrive.

18/03:  Hvordan litteraturen bliver til. dan Ringgaard, 

professor i nordisk sprog og litteratur,  

Aarhus Universitet

25/03:  Skrivelyst: Eksempler og eksperimenter – om at 
læse og skrive. Martin Glaz Serup, forfatter,  

ph.d. og ekstern lektor i litteraturvidenskab, 

Københavns Universitet

01/04:  Skrivning for begyndere. Pablo llambias,  

forfatter og tidligere rektor på forfatterskolen

08/04:  Om kreativitet – hvorfor mister vi den med alde-
ren, og kan den indlæres igen? Sat i perspektiv 
med egen romanproces. Trisse Gejl, forfatter og 

ekstern lektor i skrivekunst, Syddansk Universitet

Murakami og  
Mordet på kommandanten

Holdnummer: 1912-074
Tid: 19/3, 3 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Murakami-fans venter altid i spænding 

på en ny roman, og denne gang har for-

fatteren skrevet en bog, der har alt det, 

der skal til. ’Kishidancho Goroshi’ – eller 

’Mordet på kommandanten’ – sendte 

japanerne i stormløb mod boghand-

lerne i 2017, og i danmark kan læserne 

nu glæde sig over Mette holms danske 

oversættelse. Men hvad sker der, når 

en roman oversættes fra japansk til 

dansk? og hvordan adskiller ’Mordet 

på kommandanten’ sig fra Murakamis 

øvrige værker? Bliv klogere på Muraka-

mis seneste mesterværk på et forløb, 

der rummer både filmvisning og over-

raskende referencer til Mozart, Kafka 

og Filurkatten fra ’Alice i Eventyrland’.

19/03:  Dreaming Murakami  
(inkl. filmvisning).  
nitesh Anjaan, filminstruktør 

og romanforfatter

26/03:  Oversættelsen, referencerne 
og det japanske i ’Mordet på 
kommandanten’. Mette holm, 

oversætter og cand.mag. i 

japansk

02/04:  En læsning af ’Mordet på 
kommandanten’.  
Anne Valbjørn odgaard,  

cand.mag. i litteraturhistorie 

og religionsvidenskab

Richard Strauss’ 
orkesterværker

Holdnummer: 1912-075
Tid: 23-24/3, 1 weekend, kl. 10.00-15.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Pris inkl. bog: 740 kr., studerende  
470 kr. (bog værdi 199 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Leif V.S. Balthzersen,  
mag.art. i musikvidenskab

Richard Strauss blev 85 år og skrev mu-

sik det meste af sit liv! han er berømt 

for orkesterværker som ’don Juan’, ’Till 

Eulenspiegel’, ’Also sprach Zarathustra’ 

og ’Alpesymfonien’. det er storslået og 

farverig, senromantisk musik, som alle 

kan få glæde af. På forløbet lærer du 

Strauss’ fascinerende musik-verden at 

kende, og du bliver klogere på, hvad 

komponisten har tænkt sig, at du skal 

lytte til. For Strauss’ musik er spækket 

med handling. leif V.S. Balthzersen ud-

giver i efteråret 2018 bogen ’Richard 

Strauss’ orkesterværker. En brugsan-

visning’ på Aarhus Universitetsforlag, 

og weekenden tager afsæt i denne bog, 

som kan inkluderes i prisen.
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Mai-Britt Guldin
Psykolog og seniorforsker i sorg,  
Aarhus Universitetshospital

Sorgen efter tab af en elsket går aldrig væk. Men sorg kan må-
ske lære os at se vores eksistentielle vilkår i øjnene, siger sorgfor-
sker Mai-Britt Guldin.  

Åbner op og lukker ind / skæret fra dit lyse sind / Stoisk rolige øjne 

ser / Ind i alvorens mørke / Er tilbage i din favn / Står i døren med 

mit navn. Sådan lyder det i sangskriver Søren huss’ nummer ’Tak 

for dansen’, som han udgav tre år efter sin kærestes pludselige død 

i en trafikulykke. huss er ikke ’kommet videre’, og hans kæreste er 

stadig nærværende og vedkommende. det er helt i tråd med, hvad 

den nyeste forskning viser: ”Vi giver ikke slip på vores afdøde. Vi 

beholder dem i vores liv gennem vores minder og billeder og ved at 

tale om dem,” siger Mai-Britt Guldin, psykolog og sorgforsker ved 

Aarhus Universitetshospital. ”Vores naturlige måde at være i sorgen 

er faktisk, at vi gerne vil have vores døde med os videre i livet.”

Farvel Freud
den østrigske psykoanalytiker Sigmund Freud fremsatte i 1917 en 

tese om, at alle mennesker skal igennem nogle faser i sorgen, før vi 

til sidst bliver i stand til at lægge den bag os og tage afsked med de 

afdøde. hans teori var dominerende helt frem til 1990’erne. Mai-Britt 

Guldin har lavet store spørgeskemaundersøgelser og haft mange 

samtaler som psykolog. Begge steder modvises Freuds tese. Men-

nesker, der har mistet, slipper aldrig af med sorgen: ”når vi spørger 

de sørgende i de store undersøgelser, så siger de: ”Jamen jeg kom da 

ikke igennem sorgen. Men den aftog”.” 

Sorgforskeren opfordrer derfor sørgende til at lære deres sorg at 

kende: ”læg mærke til, hvornår sorgen er intens, og hvornår den er 

mindre voldsom. notér, om den dukker op i bestemte situationer el-

ler på bestemte tidspunkter. Jo bedre du kender sorgen, jo bedre vil 

du kunne håndtere dine reaktioner.”

Læs hele artiklen på fuau.dk

Sorg går aldrig over
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Programrådet

Programrådet består af styrelsens 

medlemmer, forskere og fagper-

soner primært fra Aarhus Univer-

sitet og fra Aarhus’ kulturinstitu-

tioner.

Styrelsen

Presse- og kommunikationschef 

Anders Correll / prodekan Anne 

Marie Pahuus / lektor Bertel ny-

gaard / institutleder Claus holm 

/ chefkonsulent Jens holbech / 

lektor Kirstine helboe Johansen 

/ institutleder Kristjar Skajaa / 

professor lars Østergaard / lektor 

Mette Skak / lektor noe Munck 

(formand) / institutleder ole 

Bækgaard nielsen / lektor Rikke 

louise Meyer / head of national 

conservation WWF Susanne Am-

sinck / direktør for Constructive 

institute Ulrik haagerup.

Forskere og fagpersoner fra  
Aarhus Universitet

Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane 

hejlskov larsen / forsker Anne Sørensen / lektor 

Birte Poulsen / professor Bjarne Møller-Madsen / 

professor Bo Christensen /  lektor Carsten Bagge 

laustsen / professor Carsten obel / professor 

Christian Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm 

/ chefkonsulent Claus Bo Andreasen / professor 

derek Beach / professor Finn Frandsen / lek-

tor hans Jørgen Frederiksen / professor hans 

Kjeldsen / lektor henrik Birkedal / lektor Jakob 

isak nielsen / centerleder Jens Bennedsen / lek-

tor Karina lykke Grand / professor Kim halskov / 

lektor Kristian hvidtfelt nielsen / professor MSo 

lene Vase / lektor Mads Krogh / professor MSo 

Mads Rosendahl Thomsen / lektor Marie Vejrup 

nielsen / lektor Martijn van Beek / lektor eme-

ritus Michael Böss / lektor Mikkel Thelle / pro-

fessor MSo Mikkel Thorup / docent emeritus ole 

høiris / lektor ole lauridsen / lektor emeritus 

ole Sonne / institutleder Per Stounbjerg / admi-

nistrativ leder Pernille Kallehave / seniorforsker 

Peter Bondo Christensen/ professor Peter Krøj-

gaard / professor Philipp Schröder / lektor Søren 

Fauth / institutleder Thomas G. Jensen / institut-

leder Thomas Toftegaard / lektor Tinna Stevns-

ner / professor Tobias Wang / professor Uffe Juul 

Jensen / professor Verner Møller.

Fagpersoner fra andre 
uddannelses- og 
kulturinstitutioner

Museumsinspektør Annette damm, Mo-

esgaard Museum / museumsdirektør 

Bo Skaarup, naturhistorisk Museum i 

Aarhus / forlagsdirektør Carsten Fen-

ger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag 

/ presseansvarlig dan hansen, danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole / museums-

inspektør hanne Teglhus, Steno Museet / 

sognepræst henrik Grøndahl lund, Aar-

hus domkirke / formand iben Østerbye, 

Folkeuniversitetet i herning / museums-

inspektør Jeanette Varberg, national- 

museet / lektor Jørgen Rasmussen, Arki-

tektskolen Aarhus / redaktør leif Erik Vaag, 

Skalk / museumsleder Merete ipsen, Kvin-

demuseet / kulturredaktør Michael Bach 

henriksen, Kristeligt dagblad / videncen-

terchef Peter Yding Brunbech, nationalt 

Videncenter for historie- og Kulturarvsfor-

midling / kommunikationschef Svend Aage 

Mogensen, Aarhus Universitetshospital / 

stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aar-

hus Stadsarkiv / museumsdirektør Thomas 

Bloch Ravn, den Gamle By / seniorforsker 

emeritus Thomas Secher Jensen, naturhi-

storisk Museum i Aarhus. 

 

Praktiske oplysninger

S

P

Emdrupvej

Mod Farum

Mod København

Emdrup station
Linje A

Lersø Parkallé

Tuborgvej

Indgang

Stisystem

Busser

21

21

21

21

42

185

185

42

42

42

P

P

P

P

D

C

B A

X

74 PRAKTiSKE oPlYSninGER



Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, 

lokale, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til 

refusion af betalingen. Ændringer oplyses på fuau.dk og via mail 

og/eller SMS. Er vi nødsaget til at aflyse et hold, refunderer vi 

beløbet til samme konto, som der er betalt fra.

Afmelding

hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fra-

trukket ekspeditionsgebyr på 100 kr. Afmelding skal ske senest 

14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskursioner er 

bindende, og depositum refunderes ikke. 

Fotos og illustrationer

Med mindre andet er angivet, stammer billedmateriale fra bil-

leddatabaserne Stock.xchng, iStockphoto.com, Shutterstock og 

WikiMedia. Fotos af forskere: montgomery.dk og MinGoPho-

To. layout og grafik: oddfischlein.

Bøger, noter og slides

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

visningsgang af Folkeuniversitetets medarbejdere. der lukkes for 

bogkøb 14 dage før undervisningsstart af hensyn til leveringstid.  

Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, og de 

kan ikke forventes fremskaffet og udleveret.

Sekretariatet

Folkeuniversitetet, lok. 05.182

inge lehmanns Gade 10, 5.

8000 Aarhus C

www.fuau.dk 

8843 8000 

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15

Undervisningssted

Folkeuniversitetet i Emdrup

Tuborgvej 164

2400 København nV

Tilmelding 

Tilmeld dig på fuau.dk, og 

betal med dankort, Visa- 

dankort, Mastercard, Visa  

Electron eller Mobilepay.  

Firmabetaling på EAn eller 

faktura.

Folkeuniversitetets sekretariat

Rektor Sten Tiedemann / program- og kom-

munikationschef Marie Kruse larsen (bar-

sel) / redaktør louise højbjerg Jacobsen / 

redaktør Anne Marie Støvring Sørensen / 

redaktør Mette Grønborg Poulsen / redak-

tør Joakim Quorp Matthiesen / redaktør 

lærke Sofie Glerup hansen / redaktør Anne 

Engedal / redaktør Kasper dam nielsen / 

redaktør lotte Vestergård Melsen (barsel) 

/ programmedarbejdere:  Julie harboe / 

Sebastian Aaskov Jakobsen / festivalchef 

hanne lundgren nielsen / programansvar-

lig for festival noa Kjærsgaard hansen / 

festivalmedarbejder Johanne Greibe An-

dersen / økonomi- og administrationschef 

Randi dahlin / assistent Martin Kristiansen 

/ receptionist Tinna louise hansen.

Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til stu-

derende, som er berettiget til SU. oplys 

uddannelsessted og årskortnummer ved 

tilmelding. husk studiekort første undervis-

ningsgang.
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ALUMNENETVÆRK
Har du læst på Aarhus Universitet?
Så har alumnenetværket på AU en række medlemstilbud til dig:

Læs mere og tilmeld dig alumnenetværket på alumner.au.dk

• Gratis kurser på Folkeuniversitetet

• Spændende arrangementer for alumner

• Job- og projektbank
 

• Rabat på efter- og videreuddannelse

• Mentorordninger

• Og meget mere


