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Har vi 
brug for 
kunsten?

Hans Jørgen Frederiksen
lektor i kunsthistorie
Aarhus Universitet 

Program forår 2019
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Sådan tilmelder du dig
•	 Gå ind på hjemmesiden www.fuau.dk

•	 Søg på titel eller holdnummer

•	 Klik på holdet og betal med kort eller MobilePay

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 via nyhedsbrevet på fuau.dk og følg os 

på facebook.com/fuaarhus

Velkommen
Kom tæt på landets førende forskere,  

når de fortæller passioneret om deres nyeste  
forskning. Folkeuniversitetet er et tilbud til alle  

nysgerrige mennesker med lyst til at lære noget nyt. 
Velkommen til en verden af viden. 

281 
forelæsningsrækker og events finder du  

på de følgende sider, bl.a. forsker stand-up,  
vidensbrunch og de første arrangementer  

til Århundredets Festival.   
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Undervisningsstedet
Aarhus Universitet

ny Munkegade 118

8000 Aarhus C

Vores studenterværter er til stede ifm. undervisningen 

mandag-torsdag kl. 16-21.30 og i weekender kl. 9-16 

Mad og drikke
Matematisk Kantine holder åbent i forbindelse 

med undervisningen. Se udvalget, åbningstider 

m.m. på www.matkant.dk

Indhold  

Samfund og verden s. 4

Naturvidenskab og teknologi s. 34

Religion og filosofi s. 40

Organisation, ledelse og kommunikation  s. 14

Psykologi og sundhed s. 24

Arkæologi og historie s. 52

Kunst, arkitektur og design s. 64

Litteratur, film og musik s. 76
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Penge

Holdnummer: 1911-362
Tid: 21/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00.  
Ingen undervisning 11/2
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

de private banker spiller en nøglerolle som ska-

bere af samfundets penge. nationalbanken laver 

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

og mønterne, mens resten af pengene er cifre 

på vores bankkonti. disse kontopenge styres af 

bankerne, men næsten ingen forstår hvordan, 

heller ikke økonomer og bankfolk. international 

forskning påpeger, at banker skaber nye penge, 

når de låner dem ud. når lånet tilbagebetales, 

ophører pengene med at eksistere. der er et kon-

stant flow af nye penge ind i samfundets penge-

mængde og ud af den igen, og det er bankerne, 

der styrer vandhanen. Så hvad er det egentlig 

for noget med penge? hvor kom pengene fra, 

da boblen bristede under finanskrisen i 2008? 

hvilke alternativer eksisterer der, hvor penge- 

skabelsen overgives til samfundet?

21/01:  Når banker skaber penge som  
tryllestøv. ib Ravn, lektor i organisatori-

ske videnprocesser, Aarhus Universitet

28/01:  Hvad vi har vi lært af krisen?  
Reguleringen af bankerne anno 2019. 
Gustav Elias dahl, hA (mat.)

04/02:  Realkreditten og bankerne: Fusionen 
fra helvede. Chresten ibsen, journalist

18/02:  Betalingsmiddel eller magtinstrument. 
Penge i et idéhistorisk perspektiv. 
Jonas Jensen, cand.scient.pol.

25/02:  Pengereform. Er et demokratisk og 
transparent pengesystem muligt? 

Jonas Jensen, cand.scient.pol.

Rusland under Putin

Holdnummer: 1911-114
Tid: 22/1, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Vi kender alle Putin som macho-statsmanden, 

der vælter tigre eller rider i bar overkrop i den 

russiske vildmark. Putins eventyr på udebane 

i Ukraine og Syrien ledsages af svigtende eks-

portindtjening på olie, nedskæringer, faldende 

realløn og udbrud af utilfredshed. Så hvor stærkt 

er Putins greb om magten egentlig? hvilken rol-

le spiller forholdet til hviderusland og Ukraine? 

handler Ruslands politik i Syrien dybest set om 

at etablere en magtpolitisk trekant mellem Kina, 

Rusland og USA? Vil denne storpolitiske strategi 

overhovedet lykkes? Og hvilken effekt har mod-

standen fra de unge russere mod korruptionen? 

22/01:  Indre forhold i Putins Rusland. Mette 

Skak, lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

29/01:  Rusland, Ukraine og Hviderusland: 
Tre østslaviske nationale identiteter. 
Rasmus nilsson, ekstern lektor på Kø-

benhavns Universitet og teaching fellow 

i russisk udenrigspolitik, University 

College london

05/02:  Putins stormagtsdrømme: Udenrigspo-
litikken. niels Bo Poulsen, militærhisto-

riker, Forsvarsakademiet

12/02:  Konflikten i Ukraine. Claus Mathiesen, 

lektor i russisk, Forsvarsakademiet

19/02:  Dragen og bjørnen. Ruslands forhold 
til Kina. Karsten Jakob Møller, pensione-

ret generalmajor og senioranalytiker

26/02:  ‘Ordinary Russians’: Lives and experi-
ences in Putin’s Russia (På letforståeligt 
engelsk). Jeremy Morris, lektor i russiske 

studier, Aarhus Universitet

Store samfundstænkere

Holdnummer: 1911-193
Tid: 22/1, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

En idé kan ændre verden markant.  

Vores samfund i dag bygger på idéerne 

fra de største samfundstænkere gen-

nem historien. de teoretiserede over 

samfundets opbygning og analyserede 

rammerne for tilværelsen. deres ana-

lyser har haft afgørende betydning for 

samfundsudviklingen, og de har præget 

beslutningstagere gennem 1900-tallet 

og frem til i dag. Få indblik i de sto-

re tænkeres banebrydende idéer og i, 

hvorfor deres tanker har sat et tydeligt 

præg på deres eftertid.

22/01:  Platon og Aristoteles. Jakob 

leth Fink, postdoc i idéhisto-

rie, Göteborg Universitet

29/01:  Niccolò Macchiavelli.  
Gert Sørensen, seniorforsker, 

Københavns Universitet

05/02:  Thomas Hobbes. Carsten 

Bagge laustsen, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

12/02:  John Locke. Per Mouritsen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

19/02:  Karl Marx. Jørn loftager, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

26/02:  Max Weber. lars Thorup 

larsen, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

05/03:  Carl Schmitt. Søren hviid  

Pedersen, lektor i statskund-

skab, Syddansk Universitet

Samfund  
og verden



Indblik i Mellemøsten

Holdnummer: 1911-069
Tid: 23/1, 8 onsdage, kl. 17.30-19.15 (Ingen 
undervisning 13/2)
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Mellemøsten er et af verdens brænd-

punkter. det er en kompleks region, 

hvor forskellige kulturer, politiske 

dagsordener og økonomiske betingel-

ser både mødes og støder sammen. 

islamisk Stat, krigen i Syrien, enorme 

flygtningestrømme, kup og demon-

strationer har alt sammen præget Mel-

lemøsten 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 hel-

hed og de enkelte landes særlige betin-

gelser. Forelæsningsrækken kaster lys 

over Mellemøsten og inviterer dig til at 

blive klogere på forskelle og ligheder 

mellem landene i regionen.

23/01:  Iran. Rasmus Christian Elling, 

lektor i tværkulturelle og 

regionale studier, Københavns 

Universitet

30/01:  Irak. helle lykke nielsen, 

lektor i Mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

06/02:  Golfstaterne. Martin hvidt, 

lektor i Mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

20/02:  Israel og Palæstina. Peter 

lodberg, professor MSO i 

teologi, Aarhus Universitet

27/02:  Syrien. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

06/03:  Jordan. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

13/03:  Egypten (På letforståeligt 
engelsk). Mark Sedgwick, 

professor MSO i islamstudier, 

Aarhus Universitet

20/03:  Libyen. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

Alt hvad du bør vide  
om samfundet

Holdnummer: 1911-126
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale 
D215 i bygning 1531, Ny Munkegade 118

Vil du vide mere om, hvordan samfun-

det ser ud i dag, og hvordan det vil ud-

vikle sig i fremtiden? hør om danmarks 

økonomi, velfærdssystem, parlamenta-

riske system, retsvæsen, sikkerhedspo-

litik og meget mere. disse elementer 

vil blive set i perspektiv af fortiden og 

skue ud i fremtiden. Mød centrale dan-

ske samfundsforskere, og bliv klædt på 

til at deltage i samfundsdebatten.

23/01:  Danmarks parlamentariske 
system. Palle Svensson,  

professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

30/01:  Danmarks moderne statshi-
storie. Claus Møller Jørgen-

sen, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

06/02:  Velfærdsstaten. Jørgen Goul 

Andersen, professor i stats-

kundskab, Aalborg Universitet

13/02:  Økonomi. Martin Paldam, 

professor emeritus i økonomi, 

Aarhus Universitet

20/02:  Danmarks sikkerhedspolitik. 
Peter Viggo Jakobsen, lektor i 

forsvars- og sikkerhedspolitik, 

Forsvarsakademiet og profes-

sor, Center for War Studies, 

Syddansk Universitet

27/02:  Dansk retsvæsen. Sten 

Schaumburg-Müller, professor 

i jura og forskningsleder, 

Syddansk Universitet

Går EU mod sin opløsning?

Holdnummer: 1911-009
Tid: 24/1, 6 torsdage, kl. 17.15-18.45
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118
Tilrettelæggere: Jesper Jespersen, professor i økonomi, 
Roskilde Universitet, og Lars Josephsen, cand.scient., master 
of public policy

det kom som en stor overraskelse for Bruxelles og de fleste 

beslutningstagere i EU, at et flertal af de britiske vælgere 

ønskede at forlade EU. Men den folkelige modvilje mod det 

europæiske samarbejde er stigende i de fleste EU-lande. 

Modviljen stimuleres formentligt af den manglende evne 

blandt EU-landenes ledere til at finde langsigtede løsnin-

ger på den økonomiske krise i Sydeuropa samt til at hånd-

tere strømmen af migranter mod Europa. hertil kommer de 

udfordringer, som Europa står overfor i forhold til et mere 

indadvendt USA i kombination med stigende miljø- og 

klimaproblemer. Forelæsningsrækken vil belyse en række 

væsentlige årsager til, at det europæiske samarbejde i dag 

står over for disse udfordringer og vil søge at give nogle 

løsningsforslag.

24/01:  Europa i den globale verdensorden – gør Brexit  
og Trump en forskel? Uffe Østergaard, professor 

emeritus i historie, Copenhagen Business School

31/01:  Hvorfor er det europæiske samarbejde kørt 
fast? Rasmus nørlem Sørensen, chefanalytiker, 

demokrati i Europa – Oplysningsforbundet (dEO)

07/02:  Arbejdskraftens Europa: Det fælles arbejdsmar-
ked og de nationale socialpolitikker. lars Ander-

sen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

14/02:  Strømmen af flygtninge og indvandrere:  
Hvad skal EU stille op? niels Kærgård, professor i 

økonomi, Københavns Universitet

21/02:  Den fælles EU-valuta og den økonomiske  
stagnation. Jesper Jespersen, professor i  

økonomi, Roskilde Universitet

28/02:  EU i en verden i forandring – globale og regi-
onale miljø- og ressourceudfordringer. lars 

Josephsen, cand.scient., master of public policy

”  Platons Staten er en tragedie om 
fornuftens afmagt overfor politikken. 
Men som enhver græsk tragedie viser den 
os et billede af, hvordan tingene kunne 
være og måske endda også, hvordan 
de burde være.”

Jakob Leth Fink
Postdoc i idéhistorie, Göteborg Universitet

samfund og verden 5
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Sproget får det glatte lagen!  
Faste vendinger i forandring

Holdnummer: 1911-028
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent, Folketingets 
Administration

Amalie fra Paradise hotel gør det meget. Journalister og 

politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge gene-

ration gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule 

på de faste vendinger. nogle mere bevidst end andre. Vi 

skal se på danskeres kultur i forandring og på, hvordan vi 

hele tiden sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den 

tid, vi skal bruge dem i. Vi skal se på tekst- og billedeksem-

pler med både talesprogets og skriftsprogets spidsfindig-

heder. Alle kan finde eksempler, der enten styrker smilenes 

størrelse eller får mavesyren til at skumme. ”Verden er af 

lava”. Eller hvad siger du? 

Ambassadøraften – Burkina Faso

Holdnummer: 1911-363
Tid: 28/1, 1 mandag, kl. 19.45-21.30
Pris: 50 kr.
Sted: AU, bygning 1530, Auditorium F, Ny Munkegade 118
Samarbejdspartner: Udenrigsministeriet

Sahel-regionen strækker sig over 5.400 km, fra Atlanterha-

vet mod vest til det Røde hav i øst, og markerer overgan-

gen fra Saharas sand i nord til skov og savanne mod syd. 

Regionen er centrum for trafik af migranter og narkotika 

på vej mod Europa – og for våben fra især libyen mod 

lande syd for Sahara. Terrorbevægelser udgør en stigende 

trussel – mod regionens lande, men også mod Europa. den 

danske ambassade i Ouagadougou arbejder med disse ud-

fordringer i Burkina Faso og niger og varetager også dan-

ske relationer til Benin og Tchad. Få et helt aktuelt indblik i 

situationen i Sahel, og hør om livet som ambassadør i regi-

onen. Ulla næsby Tawiah har været danmarks ambassadør 

i Burkina Faso siden 2016. hun har også tidligere været ud-

stationeret i Burkina Faso og Ghana. Uddannet cand.scient.

pol. fra Aarhus Universitet. 

17.15:  Velkommen. Sanne Gram Fadel, udlands- 

redaktør, dR 

17.20:  Sikkerhed og udvikling i Sahel. Ulla næsby 

Tawiah, ambassadør, Burkina Faso 

17.50:  Samtale og spørgsmål fra publikum. Sanne Gram 

Fadel og Ulla næsby Tawiah 

18.05:  Pause
18.25:  Livet som ambassadør. Sanne Gram Fadel  

interviewer Ulla næsby Tawiah 

19.00:  Tak for i aften

Forstå din verden

Holdnummer: 1911-192
Tid: 20/2, 7 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118

Verden er i konstant bevægelse: Kon-

flikter bliver til krige, traktater under-

skrives og politiske håndtryk udveksles 

hen over bonede gulve. Men hvad er  

historien bag det, der sker? hvad ad-

skiller de forskellige regioner, og hvil-

ken viden bringer os tættere på en 

forståelse af Europa, Mellemøsten, 

USA, Afrika, latinamerika og Asien? Få 

stillet skarpt på de konflikter, bevægel-

ser og politiske problemstillinger, for-

skerne mener, er vigtigst for at forstå 

verden i dag.

20/02:  USA. Anne Mørk, ph.d. i  

amerikanske studier

27/02:  Asien. Carsten Boyer  

Thøgersen, tidl. kontorchef i 

udenrigsministeriet

06/03:  Østeuropa og Rusland.  
Karsten Jakob Møller,  

pensioneret generalmajor og 

senioranalytiker 

13/03:  Afrika. holger Bernt hansen, 

professor emeritus i afrika- 

studier, Københavns  

Universitet

20/03:  Europa og EU. Morten 

Rasmussen, lektor i historie, 

Københavns Universitet

27/03:  Latinamerika. Jan Gustafsson, 

lektor i latinamerikanske  

studier, Københavns  

Universitet

03/04:  Mellemøsten og Nord- 
afrika. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

Det høje nord

Holdnummer: 1911-455
Tid: 24/1, 5 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118

det høje nord er spækket med kontra-

ster. Utrolig natur og særegne befolk-

ningsgrupper. Globale klimaspørgs-

mål og international politik. Området 

rummer det hele. Men hvad er der på 

spil i dag? Kom med bag facaden, og 

hør om de aktuelle samfundsmæssige 

udfordringer og kulturerne højt mod 

nord. hør om krakket på island i 2008, 

om hverdagens udfordringer i Thule på 

Grønland, om samerne og om de stor-

politiske konsekvenser af klimaændrin-

gerne i Arktis. Få også en introduktion 

til færøsk litteratur samt et indblik i 

færøsk historie. Fem eksperter samler 

trådene og gør dig klogere på det høje 

nord af i dag. 

24/01:  Geopolitik i Arktis: Kampen 
om det høje nord. Kristian 

hvidtfelt nielsen, lektor i 

videnskabsstudier, Aarhus 

Universitet

31/01:  Island dengang og i dag: 
Fra vikinger til pengespeku-
lanter. Torben Rasmussen, 

litteraturhistoriker, forfatter og 

direktør, Team island

07/02:  Færøernes litteratur og hi-
storie. Jógvan isaksen, lektor i 

færøsk litteratur, Københavns 

Universitet

14/02:  Samerne i det 21. århundrede.  
(Dele af forelæsningen er 
på letforståeligt norsk) Sally 

Anderson, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

21/02:  Frihed og længsel i Grønland. 
Janne Karina Flora, postdoc  

i Arktisk Miljø, Aarhus  

Universitet

Mød Danmarks 
ambassadører på 
Folkeuniversitetet

6 samfund og verden



Nationalisme i Europa

Holdnummer: 1911-191
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118

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 natio-

nalisme egentlig? Og hvordan kommer 

nationalismen til udtryk i Europa lige 

nu? Få en grundlæggende introduktion 

til teori om nationalisme, en udlægning 

af situationen i Europa lige nu – og 

fortællinger fra feltarbejde blandt na-

tionalistiske 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 forestillede  
fællesskaber. Mads daug-

bjerg, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

11.45:  Frokostpause
12.30:  Nationalisme i Europa 

anno 2019. 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

Indien

Holdnummer: 1911-462
Tid: 27/2, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118

indien var i 200 år reduceret til det Britiske imperiums 

juvel, og først i 1947 fik inderne, med Gandhi i spidsen, 

selvstændighed. i dag er indiens økonomi verdens fjer-

destørste, og landet realiserer verdens største demokrati. 

Samtidig udgør de 1,2 mia. indere en femtedel af verdens 

befolkning, og et sådant antal taler med stor vægt. det sto-

re land kan synes fremmedartet og vanskeligt at nærme 

sig. Tænk bare på det ekstravagante bygningsværk Taj 

Mahal, på kastesystemet eller de religiøse yogier. det er 

spændende og dragende. Få en lille bid af indien med seks 

forstandige forelæsere.

27/02:  Indiens historie – fra vedisk kultur til i dag.  
niels Brimnes, lektor i historie, Aarhus Universitet

06/03:  Indiens politik og økonomi i dag – nationalt og 
internationalt. Jørgen dige Pedersen, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet

13/03:  Indernes hverdagsliv – kastesystemer, køn og 
livsstadier. Mikael Aktor, lektor i religionsviden-

skab, Syddansk Universitet

20/03:  Indien og hinduisme – ritualer og tilbedelsesfor-
mer. Marianne Qvortrup Fibiger, lektor i religions-

videnskab, Aarhus Universitet

27/03:  Indien og de forskellige kulturer – punktnedslag 
i kunst og arkitektur. lars Sand Kirk, lektor og 

arkitekt, MAA

03/04:  Indien i Danmark – hvem, hvor og hvad?  
Marianne Qvortrup Fibiger, lektor i religionsviden-

skab, Aarhus Universitet

Spionage  
– fra Sun Tzu til Snowden

Holdnummer: 1911-364
Tid: 4/3, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

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. 

hvilken historisk udvikling har spiona-

gen gennemgået? hvordan indvirker 

den på international politik? hvilke 

udfordringer står tjenesterne overfor 

i dag? Få indsigt i efterretningstjene-

sternes historiske ophav og den rolle, 

de spiller i samfundet. 

04/03:  Spionagens oprindelse og 
udvikling. Mette Skak, lektor i 

statskundskab, Aarhus  

Universitet

11/03:  PET og FE. hans Jørgen Bon-

nichsen, tidligere operativ chef 

for PET

18/03:  Den nye online arena: Cyber-
sikkerhed. Tobias liebetrau, 

ph.d.-stipendiat, Københavns 

Universitet

25/03:  CIA og FBI. hans Jørgen 

Bonnichsen, tidligere operativ 

chef for PET

01/04:  KGB og FSB. Erik Kulavig, 

lektor i historie, Syddansk 

Universitet

 

For en hindu er ingen flod så hel-
lig som Ganges og ingen by så hel-
lig som Varanasi – den vigtigste af 
Indiens syv hellige byer. 
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Forstå Danmarks økonomi

Holdnummer: 1911-361
Tid: 5/3, 4 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G122,  
Ny Munkegade 118

Betalingsbalance og BnP. Valutakurser 

og fremskrivningsprocenter. Offentlige 

udgifter og indtægter. Skatteprovenu 

og transaktionsomkostninger. i løbet af 

de seneste fem år er danmarks natio-

nalregnskab blevet udlagt, analyseret 

og fortolket. nyhedsudsendelser, avi-

ser og fagblade jonglerer gerne med 

nationaløkonomernes terminologi, og 

menigmand følger med i statusrappor-

ter og regnskaber, prognoser og frem-

skrivninger så godt som muligt. Men 

hvilke elementer indgår i danmarks 

økonomi? hvilken betydning har de 

forskellige indtægter, udgifter og regu-

leringsmekanismer? Og hvor er skille-

linjen mellem økonomi og politik?

05/03:  Udviklinger og begreber 
i dansk økonomi. Martin 

Paldam, professor emeritus i 

økonomi, Aarhus Universitet

12/03:  Vækst. Martin Paldam, 

professor emeritus i økonomi, 

Aarhus Universitet

19/03:  Konjunkturer og struktur-
politik. Offentlig sektor og 
finanspolitik. Allan Sørensen, 

lektor i økonomi, Aarhus 

Universitet

26/03:  Politikøkonomi. Christian 

Bjørnskov, professor i  

økonomi, Aarhus Universitet

”  Jordens sproglige 
diversitet er 
ubegrænset. Der  
er næsten intet, 
som er fælles for 
alle sprog.”

Peter Bakker
lektor i lingvistik,  

Aarhus Universitet

EU-valgets store spørgsmål

Holdnummer: 1911-457
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.45
Pris: 380 kr., medlemmer af DEO og Europanu  
250 kr., studerende 210 kr. inkl. sandwich, vand og 
te/kaffe
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

den 26. maj 2019 er der valg til EU-parlamentet. 

Mød eksperter og politikere og bliv klogere på, 

hvordan EU fungerer, hvem der har magten, og 

hvad det er, vi stemmer om. Oplæg og debat om 

Europas store udfordringer med fokus på økono-

mi, klima og miljø samt flygtninge og udenrigs-

politik.

10.00:  Velkomst og introoplæg. Rasmus nør-

lem Sørensen, chefanalytiker i dEO 

10.15:  Hvad er EU og europæisk demokrati? 
Thorsten Borring Olesen, professor i  

nyere dansk og europæisk historie, 

Aarhus Universitet 

10.45:  Kan EU redde klimaet? Theresa  

Scavenius, lektor i statskundskab,  

Aalborg Universitet 

11.15:  Pause med kaffe/te
11.45:  Er vi på vej mod en ny økonomisk 

krise? Om regulering af banker og 
europæisk økonomi. Jakob Vester-

gaard, lektor i global politisk økonomi, 

Roskilde Universitet 

12.15:  EU og verden – immigration og 
sikkerhed. louise halleskov Storgaard, 

lektor i EU- og menneskeret, Aarhus 

Universitet, og Peter Viggo Jakobsen, 

lektor i forsvars- og sikkerhedspolitik, 

Forsvarsakademiet og professor, Center 

for War Studies, SdU 

13.00:  Frokostpause med sandwich, vand, 
kaffe/te 

13.30:  Partiernes visioner for EU’s fremtid. 
Paneldebat: nikolaj Villumsen (El), 

Rasmus nordkvist (AlT), niels Fuglsang 

(S), linea S. lidell (V), Pernille Weiss 

(K), Anders Vistisen (dF) og Karen  

Melchior (R)

14.30:  Afrunding

Østeuropæerne  
– 30 år efter murens fald

Holdnummer: 1911-365
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr., gratis for 
medlemmer af Europanu
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Anne Haubek, journalist og 
Thomas Ubbesen, journalist

Vi nærmer os 30-årsdagen for Berlin-

murens fald, Sovjetunionens endeligt 

og afslutningen på en epoke i Europas 

historie med pigtråd og kold krig. Anne 

haubek og Thomas Ubbesen, tidligere 

mangeårige dR-udenrigsjournalister, 

har gennem flere måneder rejst med 

tog til de yderste hjørner af den tidlige-

re østblok for at møde vores østeuro-

pæiske naboer. de har talt med meni-

ge mennesker, der voksede op under 

kommunisme og undertrykkelse, som 

blev kastet omkring af historien og nu 

har levet 30 år under en næsten ube-

gribelig ny verdensorden. hvad tænker 

de i dag om de 30 år med frihed? Og 

hvordan ser de deres eget lands histo-

rie? haubek og Ubbesen fortæller om 

togturen gennem 15 østeuropæiske 

lande og om at forsøge at forstå øst-

europæernes skæbne. 

Læs mere på:
fuau.dk/om-folkeuniversitetet/ 
foreningen-europa-nu/

Europanu  
Kom til foredrag med foreningen Europanu. Et års medlemsskab koster kun 
150 kr., og det giver adgang og rabatter til foreningens arrangementer og 30 %  
rabat på udvalgte forløb på Folkeuniversitetet året rundt.

8 samfund og verden



Rule, Britannia! 
Storbritannien før  
og efter Brexit

Holdnummer: 1911-068
Tid: 11/3, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Solen går aldrig ned over det Britiske 

imperium. Sådan hed det, da Storbri-

tannien på sit højeste administrerede 

en femtedel af verdens befolkning, og 

imperiet rakte ud i alle klodens afkro-

ge. Briterne har for mange af os stået 

som et stærkt forenet kongerige, men 

Brexit har afsløret et splittet Storbri-

tannien. der var ikke blot forskel på 

holdningerne på tværs af alder, køn, 

uddannelse og klasse, men også på 

tværs af de nationer, der udgør Storbri-

tannien. England og Wales ville forlade 

EU, og Skotland og nordirland ville bli-

ve. Brexit er således kommet til at stå 

som en udfordring for integrationen 

af nationerne i Storbritannien. En ud-

fordring, der yderligere drives frem af 

nationalisme og uafhængighedsbevæ-

gelser, som har ført til en intern krise.

11/03:  Storbritannien i verden fra 
1800-tallet til i dag.  
Casper Andersen, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

18/03:  Engelsk identitet: Imperium, 
Storbritannien og Europa. 
Sara dybris McQuaid, lektor 

i britisk og irsk historie og 

samfund, Aarhus Universitet

25/03:  Irland efter Brexit: Ny dyna-
mik i gamle konflikter?  
Sara dybris McQuaid, lektor i 

britisk og irsk historie og sam-

fund, Aarhus Universitet

01/04:  Et valg mellem to unioner: 
Skotland efter Brexit.  
Ole helmersen, lektor i en-

gelsk, Copenhagen Business 

School

08/04:  Hvorfor Wexit? Wales før og 
efter Brexit. lisanne Wilken, 

lektor i europastudier, Aarhus 

Universitet

Christiansborg efter valget

Holdnummer: 1911-320
Tid: 12/3, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Et folketingsvalg nulstiller det politi-

ske ur. den demokratiske proces skal 

genstartes. Balancen i Folketinget kan 

have forskubbet sig, så en ny regering 

tager over. Selv hvis den siddende re-

gering får mulighed for at fortsætte, 

kan den være tvunget til at berede sig 

på nye konstellationer. Sikkert er det 

også, at nye navne dukker op på det 

politiske fundament, og at det vil sætte 

sit præg på den nye valgperiode. Få et 

kig ind bag Christiansborgs mure, når 

forskerne ruller tæppet op og forklarer, 

hvad der sker, når valget er overstået 

og mandaterne fordelt.

12/03:  Bestemmer medierne, hvem 
der vinder valget? Christoffer 

Green-Pedersen, professor i 

statskundskab, Aarhus Univer-

sitet

19/03:  Ministre forgår, embeds-
mænd består? Jørgen Grøn-

negård Christensen, professor 

emeritus i statskundskab, 

Aarhus Universitet

26/03:  Interesseorganisationerne 
før og efter valget: Fra 
mediekampagne til direkte 
lobbyisme. Anne Skorkjær 

Binderkrantz, professor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

02/04:  Den interne magtfordeling i 
partierne før og efter valg. 
helene helboe Pedersen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

09/04:  Valgets politiske psyko-
logi: Forføres vælgerne af 
politikerne? lene Aarøe, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

Nordkorea – velkommen til et lukket land

Holdnummer: 1911-199
Tid: 14/3, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118

der går stort set ikke en dag, uden vi hører om nordkorea 

i medierne. Tænk bare på forløbet omkring mødet mellem 

donald Trump og Kim Jong-un. der er snak om atomvåben, 

om det anstrengte forhold til omverdenen og om lederens 

diktatoriske jerngreb om befolkningen. Men virkeligheden 

er noget mere nuanceret, når nordkoreas interne forhold 

tegnes op. hvordan blev nordkorea en stat, og hvordan 

har landet udviklet sig gennem Koreakrigen og den Kolde 

Krig? hvilket forhold har nordkorea til det internationale 

system? her vil især nordkoreas langvarige bestræbelser 

på at udvikle atomvåben samt forholdet til Sydkorea, USA 

og Kina blive sat under lup. Men du vil også få et indtryk 

af, hvordan hverdagen er for den gængse indbygger, når vi 

går over grænsen til et lukket land.

14/03:  Introduktion. De vigtigste begivenheder, 
personer og dynamikker. Camilla Tenna nørup 

Sørensen, adjunkt, Forsvarsakademiet

21/03:  Nordkorea som teaterstat? Regime-fortællinger 
som film, masse-spektakel og tegneserie.  
Martin Petersen, seniorforsker, nationalmuseet

28/03:   Hverdag i Nordkorea? Regimet fortalt af 
flygtninge fra nord, koreanere i Japan og andre. 
Martin Petersen, seniorforsker, nationalmuseet

04/04:  Vil Kim Jong-un have atomvåben og langtræk-
kende missiler? Camilla Tenna nørup Sørensen, 

adjunkt, Forsvarsakademiet

Sproglig mangfoldighed  
– ekstremer i verdens sprog

Holdnummer: 1911-195
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Peter Bakker, lektor i lingvistik, Aarhus  
Universitet

Verdens sprog kan være meget forskellige i deres opbyg-

ning. Fra sprog helt uden komplekse ord til sprog med ord, 

der er så lange, at de oversættes med en hel sætning på 

dansk. dagen fokuserer på sprogtyper og fænomener, der 

er meget forskellige fra kendte europæiske sprog. Vi dyk-

ker ned i nogle af klodens mere ekstreme sprog, der fx har 

toner, få sproglyde, mange konsonanter eller seks former 

for datid. Opdagelsesrejsen tager os til opsigtsvækkende 

indianersprog som cree (Canada) og piraha (Brasilien), kre-

olsprog som saramakansk (Surinam), men også australske 

og afrikanske sprog og, tættere på os, dansk tegnsprog. 

Forelæsningen forudsætter et basalt kendskab til gramma-

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

Holdnummer: 1911-067
Tid: 17/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
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. Vi ser på, hvordan Keynes kun-

ne bryde med den klassiske økonomiske teori. 

Keynes’ tilgang blev efterfølgende afløst af ne-

oliberal økonomisk teori og politik. Men i kølvan-

det på det finansielle sammenbrud i 2008 blev 

Keynes atter aktuel. hans teorier blev suppleret 

med den franske økonom Thomas Pikettys ho-

vedværk ’Kapitalen i det 21. århundrede’, hvori 

han giver en historisk analyse af årsagerne bag 

og konsekvenserne af den stærkt stigende ulig-

hed i de vestlige lande. Piketty kommer med en 

række forslag, der vil kunne skabe en fornyet og 

mere retfærdigt fordelt velfærd i kombination 

med en bæredygtig global udvikling. 

10.00:  Keynes’ makroøkonomiske teori:  
Ideologi eller videnskab? 

11.45:  Frokostpause 
12.30:  Keynes og Piketty: Vækst i det 21. 

århundrede? 
14.15:  Keynes og Piketty: Fordeling, retfær-

dighed og bæredygtig udvikling i det 
21. århundrede?

Teater & Tonic:  
Bag om de danske medier

Holdnummer: 1911-343
Tid: 20/3, 1 onsdag, kl. 18.00-21.00
Pris: 295 kr., studerende 225 kr. inkl. teaterforestil-
ling
Sted: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21

Mange af os oplever, at vi bruger mindre tid på 

at læse nyheder og er mindre tilfredse med dem, 

når vi gør det. i dag skal nyhedsstoffet fascine-

re, forarge og være relaterbart. Men har vi nået 

grænsen for, hvor letfordøjelige nyheder kan 

være? hvad sker der med os borgere, når vi ikke 

længere kan se forskel på, hvad der er fake, bre-

aking eller propaganda? Med teater og tonic kan 

du komme med en aften i teatret, når vi går bag 

om medierne med både oplæg og forestilling.

18.00:  Velkommen og gin og tonics
18.10:  Oplæg ved Ulrik Haagerup, tidligere 

nyhedsdirektør, DR, og direktør for 
Constructive Institute 

18.40:  Samtale med skuespillerne Anna Ur 
Konoy og Matias Hedegaard Andersen 

19.10:  Pause  
19.30:  Forestilling: Breaking News

Farligt – hvordan de fodrer din 
frygt, og hvorfor du æder det

Holdnummer: 1911-326
Tid: 4/4, 1 torsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Hans Jørgen Nielsen, cand.scient.
pol., direktør i firmaerne Slotsholm og Faktisk, og 
Steffen Andersen, professor i økonomi og psykologi, 
Copenhagen Business School

hvilken bekymring har du senest talt med familie 

og venner om over et glas rødvin? den truende 

epidemi, pesticidrester i drikkevandet, lurende 

terrorister eller måske klodens undergang? Vid-

ste du, at meget af al den farlighed, du dagligt 

bliver tilbudt, er det rene gas? det er i hvert fald 

budskabet i bogen ‘FARliGT – hvordan de fodrer 

din frygt, og hvorfor du æder det’ (Gyldendal). 

Forfatterne – der har titler som forsker, journalist, 

spindoktor og kommunikationsrådgiver på CV’et 

– viser, hvordan både videnskabsfolk, politike-

re, embedsmænd, organisationer, virksomheder 

og pressen bidrager til, at vi overvældes af rå 

mængder af farlighed. de viser, hvordan det op-

står på baggrund af misforståelser, halve sand-

heder og overdrivelser. Vi får afdækket, hvem der 

fodrer os med frygt, hvilke greb de benytter, og 

hvad det er for mekanismer, der driver dem.

To fag, ét emne: 
Konkurrencestaten

Holdnummer: 1911-322
Tid: 9/4, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Ove Kaj Pedersen, dr.phil., 
professor emeritus i komparativ politisk 
økonomi, Copenhagen Business School, 
og Morten Ziethen, ph.d. og lektor i 
filosofi, Aalborg Universitet

Er konkurrencestaten den moderne 

velfærdsstat? hvordan påvirker kon-

kurrencetænkningen det danske sam-

fund? hvor finder vi svaret – i filosofien 

eller samfundsvidenskaben? Globalise-

ringen har medført skærpet internatio-

nal konkurrence og presser institutio-

ner i danmark. idéen om, at vi som land 

er i konkurrence med andre nationer, 

er ikke ny. hvem bærer førertrøjen og 

vinder kampen om at være mest inno-

vativ, vidende, kompetent og effektiv? 

Konkurrencestatens tænkning er ef-

terhånden indgroet i samfundet. Men 

hvordan har det smittet af på alt fra 

social balance og velfærd til debat om 

miljø- og klimabelastning? Få indblik i, 

hvordan to forskellige fagligheder går 

til samme emne, når vi denne aften 

sætter spot på konkurrencestaten fra 

to vinkler, der komplimenterer og ud-

fordrer hinanden.

Iran – efter revolutionen

Holdnummer: 1911-070
Tid: 11/4, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
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 is-

lamismen 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 nyhederne. Trump har re-

vet atomaftalen over og beskylder iran 

for terror, mens andre ser iran som en 

pragmatisk aktør og en del af løsnin-

gen på konflikterne i regionen. Få et 

historisk og aktuelt indblik i iran.
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Et nyt Afrika på vej?

Holdnummer: 1921-052
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

løveøkonomier, demokratiske revoluti-

oner og optimisme. hungersnød, pira-

ter og bistandsafhængighed. Afrika er 

et kontinent i udvikling, men historier 

om menneskelige tragedier og væbne-

de konflikter florerer fortsat. hvorfor 

kan den mirakelkur, som igennem de 

seneste årtier har betydet fremgang i 

Asien, ikke eksporteres til det afrikan-

ske kontinent? Er det kolonialismen 

og imperialismen, der er skyld i Afri-

kas vedvarende økonomiske og socia-

le nedtur? Vil Afrika i årene fremover 

komme til at spille en mere fremtræ-

dende rolle i den globaliserede ver-

den? hør en række forskeres bud på, 

hvor det afrikanske kontinent befinder 

sig i dag, hvor Afrika er på vej hen, og 

hvilken rolle Afrika vil spille i verden i 

fremtiden. Er der alligevel grund til op-

timisme?

02/09:  Stagnation eller forandring: 
Politik og økonomisk udvik-
ling i Afrika. Anne Mette Kjær, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

09/09:  Religiøse strømninger i 
Afrika. niels Kastfelt, lektor 

i kirkehistorie, Københavns 

Universitet

16/09:  Kriser, konflikter og sikker-
hedspolitik i Afrika. holger 

Bernt hansen, professor 

emeritus i afrikastudier, Kø-

benhavns Universitet

23/09:  Kina i Afrika – nykolonisering 
eller udviklingsalternativ? 
Peter Kragelund, institutleder 

og lektor i udviklingsstudier, 

Roskilde Universitet

30/09:  Demokrati i Afrika – hvorfor 
er det så svært? Jørgen Elklit, 

professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

07/10:  Hvordan kommer Afrika 
videre? Stig Jensen, lektor i 

afrikastudier, Københavns Uni-

versitet

På vej til Japan

Holdnummer: 1921-053
Tid: 3/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Japan er rykket tættere på, og det er 

blevet lettere at tage dertil. Men en 

rejse kan ændre karakter, hvis man ved 

noget på forhånd. hvad er japanerne 

for et folk, og hvilken historie bærer de 

med sig? hvordan oplever man bedst 

deres byer, huse og templer? hvad er 

baggrunden for deres særegne arki-

tektur? Og hvilke film bør man se før 

rejsen for at få inspiration til alternati-

ve oplevelser? Uden mad og drikke dur 

helten ikke, så hør også om de mange 

forskellige typer af mad og spisesteder, 

om kokkeskoler og ikke mindst om de 

små barer, hvor man kan smage på for-

skellige slags sake.

03/09:  Historien i Japans nutid. 
Asger Røjle Christensen, jour-

nalist og forfatter

10/09:  Maden på turen. Katrine  

Klinken, kok, mad- og rejse-

skribent

17/09:  Buddhisme, templer og det 
religiøse i Japan. Jørn Borup, 

lektor i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

24/09:  Japansk arkitektur og 
rumopfattelse. Anders Brix, 

professor i arkitektur, det Kon-

gelige danske Kunstakademis 

Skoler for Arkitektur, design 

og Konservering

01/10:  Liv og død i fire japanske film-
perler. Rasmus Brendstrup, 

cand.mag. i moderne kultur og 

kulturformidling og program-

redaktør, Cinemateket

Island

Holdnummer: 1921-054
Tid: 4/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118

island fascinerer med sine vulkaner, sine blodige sagaer og 

sin storslåede natur. Både islands samfund, natur, kultur 

og historie gør stort indtryk på alle, der kommer i berøring 

med øen ude i det barske Atlanterhav. island er den helt 

rette blanding af tradition og forandring. hvordan er island 

opstået, og hvorfor er island et helt specielt sted på jorden? 

hvordan afspejler landets udvikling sig i moderne forfatte-

re som hallgrímur helgason, Sjón og Jón Kalman Stefáns-

son? Og hvad er det, der er så særligt ved islands natur og 

fugleliv? Få svar på disse og mange andre spørgsmål, og 

kom ind under huden på øen mod nord.

04/09:  Island dengang og i dag: Fra vikinger til pen-
gespekulanter. Torben Rasmussen, litteraturhi-

storiker, forfatter og direktør, Team island

11/09:  Nyere islandsk litteratur. Kim lembek, cand.mag. 

i dansk og islandsk

18/09:  Islands natur og fugle. ib Krag Petersen, senior-

rådgiver, Aarhus Universitet

25/09:  Det særegne islandske kunst- og kulturliv. 
Torben Rasmussen, litteraturhistoriker, forfatter 

og direktør, Team island

På kant med demokratiet

Holdnummer: 1921-108
Tid: 4/9, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

Til trods for demokratiet har vundet udbredelse siden 

den Kolde Krigs ophør, så kan autoritære og totalitære 

tendenser stadig findes overalt i verden. En række af de 

afgørende lande i international politik kan karakteriseres 

som totalitære, mens andre er på vej ud af en autoritær 

glidebane. Staterne er kendetegnet ved, at en lille eksklusiv 

elite udnytter det store flertal i befolkningen. helt funda-

mentale demokratiske spilleregler såsom frie valg, plura-

lisme og ytrings- og pressefrihed udfordres eller er sat ud 

af spillet. Tag med på en indsigtsfuld rejse til nogle af de 

stater i verden, der enten flirter med det ikke-demokratiske 

eller har taget springet fuldt ud. hvad er baggrunden og 

status lige nu?

04/09:  Putins Rusland. Mette Skak, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

11/09:  Xi Jinpings Kina. nis Grünberg, postdoc i stats-

kundskab, Copenhagen Business School

18/09:  Erdoğans Tyrkiet. deniz Serinci, cand.public. B, 

freelancejournalist

25/09:  Khameneis Iran. Mehdi Mozaffari, professor  

emeritus i statskundskab, Aarhus Universitet

02/10:  Orbáns Ungarn. lene Bøgh Sørensen,  

cand.scient.pol.
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Silkevejen – dengang og i dag

Holdnummer: 1921-057
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 9.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118

helt fra oldtiden og frem til det 14. århundrede var Silkeve-

jen hovedfærdselsåren mellem Europa og Asien. igennem 

århundreder mødtes befolkninger, kulturer, religioner og 

kontinenter på vejen. På trods af regionen har spillet en 

nøglerolle i verdenshistorien, har den længe været overset. 

Men med Peter Frankopans udgivelse af ’Silkevejene’ og 

Kinas planer om en ny silkevej har regionen fået fornyet 

opmærksomhed. Kina har nemlig store udenrigspolitiske 

ambitioner langs den gamle Silkevej og langt udover den-

ne med et globalt net af silkeveje. Med strategien ’One Belt, 

One Road’ er Kina i gang med at skabe nye handelsveje 

og økonomiske korridorer omkring kritisk infrastruktur fra 

Kina til alle andre kontinenter til lands, til vands og i luften. 

Og de er allerede godt i gang. Få en introduktion til Silkeve-

jens historie, og bliv klogere på præsident Xi Jinpings am-

bitiøse planer i dag. Efter forelæsningerne kan i høre mere 

om rejser til landene langs Silkevejen med rejsebureauet 

Viktors Farmor. læs også mere på side 73.

09.45:  Silkevejens historie. Jesper Petersen, ph.d.- 

studerende i historie og religionsvidenskab,  

lunds Universitet

11.45:  Pause
12.30:  ’Belt and Road Initiative’. Kinas nye silkeveje. 

Jørgen delman, professor i kinastudier, Køben-

havns Universitet

14.15:  Ad Silkevejen ind i Europa: Kinas økonomiske og 
politiske investeringer i Europa. Mette Thunø, 

lektor i kinastudier, Aarhus Universitet

Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen?

Holdnummer: 1921-039
Tid: 10/10, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118
Underviser: Kjeld Møller Pedersen, professor i økonomi, 
Syddansk Universitet

diskussionen om sundhedsvæsenets fremtid er mere ak-

tuel end nogensinde. hvordan skal og kan der prioriteres? 

hvordan skal vi styre sundhedsvæsenet i fremtiden, især i 

en tid med lavvækst i sundhedsudgifterne? Vil de historisk 

store sygehusbyggerier give bedre behandling og mere 

sammenhængende patientforløb? Er almen praksis gea-

ret til fremtiden? Forelæsningerne tager temperaturen på 

vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række af de 

mest centrale udfordringer. hør om nye sygehusbyggerier, 

privatisering, patientrettigheder, samarbejdet mellem de 

forskellige aktører – kommunerne, de praktiserende læger 

og sygehusene – og ikke mindst, hvordan man håndterer 

udfordringerne med en aldrende befolkning og dermed 

øgede omkostninger i social- og sundhedssektoren.

Forstå Trumps USA

Holdnummer: 1921-058
Tid: 22/10, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

For mange danskere kom valget af 

donald Trump som USA’s 45. præsi-

dent som et chok. ikke mindst fordi 

han i sin retorik og politik giver ud-

tryk for reaktionære og ofte racistiske 

holdninger, som virker i modstrid med 

amerikanernes stolte traditioner for 

demokrati og idealer om et velfunge-

rende multikulturelt samfund. i denne 

serie vil seks forskere kaste lys over 

det amerikanske samfund anno 2019 

og analysere de sociale, kulturelle og 

samfundsmæssige tendenser, der gav 

Trump nøglerne til det hvide hus.

22/10:  Women’s March, Ivanka 
og kampen om kvinderne. 
Marianne Kongerslev, adjunkt 

i kultur og globale studier, 

Aalborg Universitet

29/10:  Det globale USA: Immigration 
og multikulturalisme. Jørn 

Brøndal, professor og leder 

af Center for Amerikanske 

Studier, Syddansk Universitet

05/11:  Amerikanske maskuliniteter. 
Thomas Ærvold Bjerre, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

12/11:  NFL som politisk kampplads. 
Anders Bo Rasmussen, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

19/11:  Hillbillies – USA’s hvide 
underklasse. Marianne 

Kongerslev, adjunkt i kultur 

og globale studier, Aalborg 

Universitet

26/11:  Den amerikanske højrefløj. 
niels Bjerre-Poulsen, lektor i 

historie, Syddansk Universitet

03/12:  Medier og pressefrihed 
under USA’s første reality-tv 
præsident. Anne Mørk, ph.d. i 

amerikanske studier

Indblik i Asien

Holdnummer: 1921-055
Tid: 28/10, 7 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Asien er både klodens største og mest 

befolkningsrige kontinent og besidder 

en enorm spændvidde. Regionen rum-

mer alt fra verdens bedste studerende, 

voksende middelklasser og vækst til 

nogle af verdens fattigste lande, ald-

rende befolkninger, militærkonflikter, 

terror, naturkatastrofer og klimaud-

fordringer. hvordan ser forholdene 

ud i de enkelte lande og regioner? Og 

hvordan forholder de sig til hinanden? 

Få introduktionen til den mangfoldige 

region her.

28/10:  Thailand. Mikkel Tofte  

Jørgensen, forfatter og  

kommentator

04/11:  Centralasien. Maria louw, 

lektor i antropologi, Aarhus 

Universitet

11/11:  Kina. Mette Thunø, lektor i 

kinastudier, Aarhus Universitet

18/11:  Japan. Annette Skovsted 

hansen, lektor i japanstudier 

og historie, Aarhus Universitet

25/11:  Myanmar. Annika Pohl harris-

son, ph.d.-studerende i antro-

pologi, Aarhus Universitet

02/12:  Indien. Jørgen dige Pedersen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

09/12:  Nordkorea. Kåre Bluitgen, 

forfatter

Valg til europaparlamentet er i 
maj 2019. Se arrangementer på 
side 8 og www.fuau.dk.
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Rundrejse på den dråbeformede ø med en stor kulturarv.  
Flot  togtur i bjergene med udsigt til grønne te-marker. Vi nyder 
udsigt en fra løveklippen Sigiriya og spiser frokost i en landsby. 
Tandens Tempel er et helligt sted, og vi ser huletempler og kob-
berpaladser. En safari i Yala nationalpark bringer os forhåb entlig 
tæt på leoparder, elefanter og aber. 
Til sidst gyldne sandstrande…

Rejs tilbage i tid til det gamle, kristne Etiopien. Lalibelas kirker er 
hugget ud af klippen og regnes som verdens 8. vidunder. 
Sejltur til små øer og klostre på Tana-søen. Landskabet er frodigt 
med baobab- og akacietræer. I Axum vogtes der over ’Pagtens 
Ark’, vi ser resterne af Dronningen af Sabas palads.
Enestående natur i Simien-bjergene og rundtur i ’Afrikas hoved-
stad’, Addis Ababa. Max 17 deltagere.

Alle højdepunkterne i Vietnam: Hanoi og Saigon, Ha Long og 
 Mekong. Et døgn i romantisk junke på Ha Long-bugten. Sejlads 
og flydende markeder i Mekong-deltaet. De myldrende byer 
Hanoi og Saigon. Den gamle kejserby Hué. Landsbyer, rismarker 
og det fremragende vietnamesiske køkken. 
Det unikke ved rejsen er besøget i rejselederens hjemby, hvor vi 
hører om hverdagslivet både før og nu.

En flyvetur hen over de myteomspundne Nazca-linjer. 
Søløver og pelikaner på Perus egne mini-Galapagos-øer. Mum-
ien Juanita, som er det mest velbevarede fund fra inka-tiden. Og 
god tid i Den Hellige Dal. Vi spiser middag og overnatter i lokale 
hjem og får et godt indblik i tilværelsen i Peru. Machu Picchu 
og Titicaca-søen er selvfølgelig med. Rejsen afrundes med et 
spektakulært Paso-hesteshow på en hacienda.



Magt i organisationen

Holdnummer: 1911-001
Tid: 23/1, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Michael Dupont, ph.d. i antropologi

Magt er et centralt begreb i moderne forståel-

ser af ledelse. 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 magt-

logikker, der kommer til udtryk mellem ledere og 

medarbejdere, medarbejdere indbyrdes samt i 

udviklingen af arbejdsmiljø, organisationskultur 

og strategiske visioner. Undervejs belyser vi, 

hvorfor ledelseshåndteringen af medarbejderkri-

tik og konflikter til tider ender i problembevaren-

de tilstande eller ligefrem magtmisbrug. Forløbet 

kræver ingen ledelseserfaring, men henvender 

sig til enhver, der ønsker at uddybe forståelsen af 

organisationer med sociologisk viden om magt-

processer. 

23/01:  Organisation, ledelse og tvang  
– hvor skal vi lede efter magtens 
skjulte sider?

30/01:  Organisationskulturen  
– den værdibaserede magt

06/02:  Ledelse og medarbejdere  
– om hierarkier og styrkeforhold

13/02:  Organisation og omverden  
– magtspillet med de andre aktører

Gør teksten klar

Holdnummer: 1911-226
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 640 kr., studerende 420 
kr. (bog værdi 200 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Christina Pontoppidan, 
ekstern lektor i retorik, Københavns 
Universitet

For mange er det at skrive en kamp. 

Man skriver, sletter, grubler, retter… 

og grubler, skriver, retter, sletter. Kun 

langsomt fyldes skærmen med ord – 

samtidig med, at man selv fyldes med 

usikkerhed over, om man nu også har 

fundet de rigtige ord. Problemet er, at 

man forsøger at gøre teksten klar, før 

man egentlig er klar til at skrive. Man 

udfører alt for mange forskelligartede 

tankeprocesser på én gang, som spæn-

der ben for hinanden – og dræber ly-

sten til at skrive. Forelæsningen viser, 

hvordan man bryder skriveprocessen 

op i faser og gør teksten klar trin for 

trin: Først situationsanalyse og for-

målsafklaring, derpå afsnitsinddeling, 

så sætningsopbygning og til sidst ord-

valg. Til hvert af de fire tekstniveauer 

præsenteres nogle få, enkle principper, 

som tilsammen gør teksten klar. Fo-

relæsningen tager afsæt i bogen ’Gør 

teksten klar. Principper for klart skrifts-

prog (Samfundslitteratur), som kan in-

kluderes i prisen. 

Den retoriske værktøjskasse

Holdnummer: 1911-036
Tid: 31/1, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

de fleste kender det. Argumenterne snubler 

over hinanden, og ordene kommer ikke ud over 

rampen. For formidlingens 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 argumentations grundtrin, når vi 

åbner op for en værktøjskasse fuld af retoriske 

hjælpemidler. Få et grundigt indblik i kommu-

nikationens forskellige facetter samt en række 

konkrete redskaber til at blive en bedre kommu-

nikator.

31/01:  Introduktion til retorikkens verden.  
Sofie Venge Madsen, studielektor i 

retorik, Aarhus Universitet

07/02:  Retorisk argumentation. Sofie Venge 

Madsen, studielektor i retorik, Aarhus 

Universitet

14/02:  Forberedelse, der fremmer dit nærvær. 
linda Greve, ph.d. i virksomhedskom-

munikation og undervisningsudvikler, 

Aarhus Universitet

21/02:  Kropssprogets betydning  
– om præsentation, stemmebrug og 
nervøsitet. linda Greve, ph.d. i virksom-

hedskommunikation og undervisnings-

udvikler, Aarhus Universitet

28/02:  Giv teksten liv. Andreas Graae, 

ph.d.-studerende i kulturvidenskab, 

Syddansk Universitet

07/03:  Fortællinger, der gør en forskel.  
Stefan iversen, lektor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

Organisation,
ledelse og
kommunikation



Lederens værktøjskasse  
– klar kommunikation

Holdnummer: 1911-201
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Marianne Wolff Lundholt, lektor i 
virksomhedskommunikation og leder af Center for 
Narratologiske Studier, Syddansk Universitet

Kommunikation er et af de stærkeste instrumen-

ter i lederens værktøjskasse. Med god kommuni-

kation får du motiverede medarbejdere, ejerskab 

for strategien og en sund kultur i organisationen. 

Men ofte er vejen dertil ikke ligetil. For ledel-

seskommunikation handler om mere end blot 

at ’udrulle’ dine budskaber og visioner til med-

arbejderne. Undersøgelser viser, at medarbej-

derengagement kræver et langt større fokus på 

forskellige former for kommunikation – herunder 

konstruktiv feedback og et åbent miljø, hvor 

medarbejderne kan give deres eget besyv med. 

Så hvordan opnår du som leder de bedste resul-

tater med kommunikationen? Og hvilke kommu-

nikationsformer bør du anvende? Bliv klogere på, 

hvordan du som leder kan skabe mere engage-

ment hos dine medarbejdere og få dine budska-

ber igennem. Forløbet tager afsæt i bogen ’le-

delseskommunikation’ (Samfundslitteratur).

Mødefacilitering

Holdnummer: 1911-317
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 28 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ib Ravn, lektor i organisatoriske 
vidensprocesser, 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, og alle har været på og 

er glade. dagen introducerer en række redskaber 

til mødefacilitering, og deltagerne afprøver dem i 

mindre, faciliterede grupper. Central er den kunst 

at fokusere en diskussion, 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. 

Den sunde arbejdsplads  
– løsninger og svar

Holdnummer: 1911-419
Tid: 13/3, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

det moderne arbejdsliv er fyldt med 

udfordringer, og mange oplever falden-

de meningsfyldthed, reduceret trivsel 

og stigende stress. Forskningen står 

klar med svar på problemerne i form 

af teorier om agilitet, styrker, resiliens 

osv. Men hvad hvis vi vender det hele 

på hovedet? Kom med på et forløb, der 

udspringer af problemstillinger fra det 

virkelig arbejdsliv. Forløbet er skabt 

på baggrund af spørgeskemasvar og 

tager udgangspunkt i konkrete udfor-

dringer fra netop dit arbejdsliv. hvor-

for er det så svært at sige sin mening? 

hvad gør du, hvis lederen ikke lytter? 

hvordan får du styr på planlægningen, 

når arbejdet hober sig op? Og hvordan 

gør vi trivsel til et fælles ansvar? Få 

de faglige eksperters perspektiver og 

løsninger på reelle problemer fra din 

hverdag.

13/03:  Problemstilling 1: Kan ikke 
sige min mening. Mads Bab, 

master i positiv psykologi, 

forfatter, indehaver af Gnist

20/03:  Problemstilling 2: Manglende 
inddragelse. hanne Jessen 

Krarup, advokat, ledelsesråd-

giver og master i ledelses- og 

organisationspsykologi

27/03:  Problemstilling 3: Er det kun 
ledelsens ansvar? Michael 

nørager, ph.d. og lektor i inno-

vation og forandringsledelse, 

Aarhus Universitet

03/04:  Problemstilling 4: For meget 
styring. Anne lund Thybring, 

ekstern lektor i læring og 

filosofi, Aalborg Universitet, og 

organisationspsykolog, AGO-

RA SOCiAl PROdUCTiOn, og 

Søren Willert, lektor emeri-

tus, institut for læring og 

Filosofi, Aalborg Universitet 

og medlem af AGORA SOCiAl 

PROdUCTiOn

10/04:  Problemstilling 5: For stort 
arbejdspres og travlhed.  
Trine Kolding, proceskonsu-

lent og forfatter

Skab forandringsdygtige 
organisationer

Holdnummer: 1911-162
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Birgitte Clausen, cand.merc.int., MBA i 
ledelse og forandringsledelse og direktør, Struqtures

En forandring kommer sjældent alene. Alligevel 

håndterer vi oftest organisatoriske forandringer 

som enkeltstående, afgrænsede begivenheder, 

der kommer pænt rullende – én efter én. den 

organisatoriske virkelighed er imidlertid, at for-

andringer kommer fra alle sider, på alle tider og 

i alle former. der sker konstant ændringer i iT- 

systemer, organisationsstrukturer, arbejdsgange 

eller i rammer og vilkår. Forandringspresset er 

konstant og et organisatorisk grundvilkår. derfor 

bliver det aktuelt at skifte perspektiv og arbejde 

med forandringsdygtighed som en organisato-

risk egenskab, der påvirker organisationens evne 

til at håndtere, absorbere og skabe forandringer. 

Forandringsdygtighed kan udvikles, og dette 

forløb henvender sig til alle, som søger viden om 

og redskaber til at udvikle forandringsdygtige 

organisationer med høj performance, trivsel og 

kundeengagement.

Tredje generations coaching

Holdnummer: 1911-046
Tid: 17/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Pris inkl. bog: 818 kr., studerende 598 kr. (bog værdi 
398 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- 
og sportspsykologi, Københavns Universitet

Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab 

i hverdagen, fordi samfundet hele tiden stiller 

nye krav til kompetenceudvikling, læring, ledelse 

samt team- og organisationsudvikling. Coaching 

kan hjælpe til at skabe ny viden og mestring af 

sociale forhandlinger. Forelæsningen dykker ned 

i coaching og coachingpsykologiens verden og 

beskæftiger sig med aktuel samfundsforskning, 

nye læringsteorier og diskurser om det person-

lige lederskab. lær, hvordan du med det nye 

udviklingsværktøj ’Tredje generations coaching®’ 

kan være med til at udvikle værdiorienterede 

samtaler, der skaber ny viden, refleksioner og 

perspektiver. Og bliv klogere på, hvordan du 

finder kernen i motivationen hos den enkelte, i 

teamet eller organisationen ved at udvikle en ny 

dialogkultur.

Organisation,
ledelse og
kommunikation
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Effektiv projektstyring

Holdnummer: 1911-294
Tid: 17/3, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Michael Breum Ramsgaard, lektor i entreprenør-
skab, VIA University College

At varetage opgaven som leder af projekter og samti-

dig have ansvaret for projektorganisering og -styring er 

ofte et komplekst arbejde. Projektstyringsværktøjer kan 

støtte projektledere, projektteams og projektdeltagere 

til bedre at udvikle og styre projekter af enhver karakter 

og størrelse. På forløbet får du viden om teorier, begre-

ber og metoder inden for grundlæggende projektledelse, 

og hovedfokus vil være på at anvende projektanalyser og 

projektstyringsværktøjer til bedre overblik, bedre uddele-

gering af arbejdsopgaver samt større fokus på detaljerne 

i projektet. Projektanalyserne rammesættes ift. projekters 

forløb, ligesom det vil være muligt at arbejde med sit eget 

projekt gennem dagen. det vil derfor være en god idé at 

’medbringe’ et projekt eller en projektidé, der aktuelt kan 

arbejdes med på forløbet.

Den professionelle samtalepartner

Holdnummer: 1911-420
Tid: 25/3, 3 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

På de fleste arbejdspladser er dagen fyldt med faglige sam-

taler. Samtaler med kollegaer, med chefen, med samarbejds-

partneren eller med borgeren. Samtaler i telefonen, via mail 

eller face-to-face. Samtalen er helt central i det moderne 

arbejdsliv, men alligevel reflekterer vi ganske sjældent over, 

hvordan vi taler, eller hvad der gør en god samtalepartner. 

På dette forløb ser vi nærmere på arbejdslivets samtaler og 

dykker ned i en række greb, der klæder dig på til at blive 

en professionel samtalepartner. hvordan oparbejder man fx 

et mentalt overskud, så irritation og egne følelser ikke bli-

ver en stopklods? hvordan bliver man bedre til at lytte? Og 

hvad gør det ved samtalen, at den foregår digitalt? Forløbet 

tager afsæt i bogen ’Professionelle samtaler og empatiske 

relationer’ (hans Reitzels Forlag).

25/03:  Bevidst sprogbrug i relationel praksis.  
louise hansen, cand.pæd.ant., socialrådgiver og 

konsulent, Metropol

01/04:  Aktiv og empatisk lytning. helle nørrelykke, 

cand.scient.soc. og lektor i socialt arbejde

08/04:  Den ’digitale’ samtalepartner. Anette Grønning, 

ph.d. og lektor i medievidenskab, Syddansk  

Universitet

Paradoksledelse

Holdnummer: 1911-092
Tid: 25/3, 3 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale 
D215 i bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Lotte Lüscher, erhvervspsy-
kolog, ph.d. i ledelse og indehaver, Clavis 
Erhvervspsykologi

Paradokser er… paradoksale: Umulige 

at komme ud af og umulige at være i. 

At håndtere kompleksitet står som en 

central ledelsesopgave. i paradoksle-

delse ses kompleksitet som et grund-

vilkår frem for som noget, der blot skal 

reduceres og eksekveres. For selvom 

kompleksiteten og forvirringen kan 

reduceres midlertidigt gennem regler, 

procedurer og stabile arbejdsgange, 

så skabes der samtidig et behov for 

fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og 

udforskende adfærd i organisationen. 

Bliv klogere på, hvordan du kan bevare 

handlekraften i en hverdag fyldt med 

paradokser, kompleksitet, modsæt-

ningsfyldte krav og ambivalens. Under-

visningen henvender sig til ledere, som 

søger en dybere forståelse af, hvad 

det er for en disciplin, de udøver samt 

alle andre med interesse for ledelses-

området. Undervisningen tager afsæt 

i bogen ’ledelse gennem paradokset’ 

(dansk Psykologisk Forlag).

25/03:  Paradokser som grundlag for 
ledelse

01/04:  Paradokser i det personlige 
lederskab

08/04:  Integrativ tænkning. En 
beslutningsstrategi, der 
omfavner modsætninger

Et netværk af hjerner – tænk 
med dine medarbejdere og 
led med succes

Holdnummer: 1911-225
Tid: 26/3, 2 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Mange ledere har en antagelse om, at 

tænkning er bygget op som en com-

puter, der indsamler data, bearbejder 

dem og leverer et svar. Men hjernen er 

ikke en computer, og vi tænker slet ikke 

udelukkende med hjernen. Tværtimod 

er vores tænkning en dynamisk helhed 

af hjerne, krop og omverden og derfor 

en samlet ressource, som enhver leder 

bør være opmærksom på i sit daglige 

virke. Ved at se på den fælles viden 

og indsigt blandt medarbejderne kan 

man som leder blive endnu bedre til at 

træffe beslutninger. det kaldes enaktiv 

ledelse. Men hvordan kan ledere bruge 

organisationens samlede netværk af 

hjerner til at opnå deres mål i prak-

sis? Forløbet tager afsæt i bogen ’Et 

netværk af hjerner – tænk med dine 

medarbejdere og led med succes’ (Gyl-

dendal).

26/03:  En enaktiv tilgang til læring 
og udvikling. Kjeld Fredens, 

hjerneforsker og adjungeret 

professor i læring og filosofi, 

Aalborg Universitet

02/04:  Enaktiv ledelse og strate-
gisk tilpasning. Torben Juul 

Andersen, professor i strategi 

og international management, 

Copenhagen Business School

”  Vi fødes med forskellige mentale 
og intellektuelle potentialer, men 
tænkningen er ikke statisk fra fødslen og 
frem. Tænkningen udvikles og formes af de 
udfordringer, vi møder, og de betingelser, 
vi giver den.”

Louise Meldgaard Bruun
Specialpsykolog i psykiatri, ekstern lektor ved medicin, Aarhus Universitet
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Intelligens i ledelse

Holdnummer: 1911-338
Tid: 26/3, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks 30 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Lena Uldall, cand.mag. i antropologi 
og organisationspsykologi og chefkonsulent, Uldall 
Consult

Er du optaget af at udvikle dit eget lederskab? 

Vil du styrke din praksis, når du arbejder med re-

lationer og teams? Og vil du lære at skabe moti-

vation for udvikling og forandring hos dig selv og 

andre? Få indsigt i, hvordan du kan bruge de tre 

intelligenser i dit arbejde som leder. du får kon-

krete redskaber til, hvordan du kan håndtere din 

egen emotionelle intelligens. Vi træner din evne 

til at lytte empatisk gennem din sociale intelli-

gens. Og du bliver inspireret til at bruge metoder, 

der udvikler teamets systemintelligens med hen-

blik på at skabe det mest effektfulde team. For-

løbet foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, 

dialog og træning i mindre grupper.

26/03:  Emotionel intelligens
02/04:  Social intelligens
09/04:  Systemintelligens

Sådan får du skarpe tanker

Holdnummer: 1911-175
Tid: 6/4, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 430 kr., studerende 235 kr.
Pris inkl. bog: 651 kr., studerende 456 kr.  
(bog værdi 279 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Line Kirstine Hauptmann, psykolog 
og specialist i klinisk neuropsykologi, ekstern lektor i 
psykologi, Aarhus Universitet, og Louise Meldgaard 
Bruun, specialpsykolog i psykiatri, ekstern lektor ved 
medicin, Aarhus Universitet

hjernen og tænkningen er i gang hele tiden og 

udfordres af de betingelser, vi giver den. Tænknin-

gen og de kognitive processer påvirkes af, hvor-

dan vi lever, arbejder og sover. Præcis som resten 

af kroppen. Forskning viser, at det er muligt at 

styrke kognitionen og booste hjernens processer 

og derved blive bedre til at holde opmærksom-

heden, huske nyt og løse problemer. Både små 

ændringer og lange træk kan skabe forandring. 

Forløbet henvender sig til alle, der ønsker at få 

mere viden om, hvordan vores tænkning fungerer, 

og indblik i, hvordan man med konkrete teknikker 

og strategier kan forbedre koncentrationsevnen, 

holde overblikket og styrke problemløsningsev-

nen. Forløbet tager afsæt i bogen ’Skarpe tanker 

– styrk dine kognitive færdigheder’ (dansk Psy-

kologisk Forlag), som kan tilkøbes.

LEDELSE OG MÅLOPNÅELSE  
I DET 21. ÅRHUNDREDE:
VÆRDISKABELSE I OFFENTLIGE,  
PRIVATE OG FRIVILLIGE  
ORGANISATIONER

MATCHPOINTS SEMINAR
AARHUS UNIVERSITET
23.–25. MAJ 2019

MATCHPOINTS

Deltag i ledelseskonference på Aarhus Universitet og  
mød H.K.H. Kronprins Frederik, direktør Morten Albæk, 
EU-kommissær Margrethe Vestager, innovationsminister  
Sophie Løhde, professor Arnold Bakker, professor Lotte 
Bøgh Andersen samt en lang række andre forskere,  
ledere, politikere og meningsdannere, der vil gøre dig 
klogere på god ledelse i offentlige, private og frivillige  
organisationer.  

Konferencen kombinerer indsigter fra den nyeste ledelsesforskning 
med praktikeres erfaringer. Den henvender sig til private, offentlige 
og frivillige ledere, men også til dem, der uden formel lederkasket 
bidrager til at løse ledelsesopgaver, og dem, der har en generel 
interesse i ledelse. Lørdag er der mulighed for ledelsestræning på 
mindre hold. Konferencen er arrangeret i samarbejde mellem  
Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Kronprins Frederiks Center 
for Offentlig Ledelse med Folkeuniversitetet i Aarhus som partner. 

Læs mere på www.matchpoints.au.dk 
Tilmeldingen åbner 14. januar 2019.

BLIV EN BEDRE LEDER:

Morten AlbækMargrethe Vestager Arnold Bakker Lotte Bøgh AndersenSophie Løhde 
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Den effektive rådgiver

Holdnummer: 1911-238
Tid: 6/4, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Helle Petersen, ph.d. i forandrings-
kommunikation og master i organisationspsykologi

hvem kender ikke oplevelsen af at stå forundret 

og frustreret tilbage efter en rådgivning? dit in-

put var fagligt vigtigt, men hvad var det, der gjor-

de, at kunden ikke virkede engageret og måske 

heller aldrig kommer til at følge dine råd? Få in-

spiration, viden og værktøjer til at gøre en forskel 

som rådgiver, uanset om du rådgiver inden for 

jura, økonomi, iT, kommunikation, hR eller noget 

helt sjette. Få skarpe råd til, hvordan du skærper 

din gennemslagskraft, så du bliver hørt, og din 

rådgivning virker strategisk, retorisk og psyko-

logisk. Forløbet tager afsæt i bogen ’Slå til! den 

effektive rådgivers dnA’ (Gyldendal Business), 

og du lærer at gribe rådgiverrummet strategisk 

klogt vha. ny viden fra bl.a. psykologi, face- og 

managementteori.

Gamification  
– udvikling, læring og 
refleksion i organisationer

Holdnummer: 1911-037
Tid: 11/4, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Jake Inlove, cand.soc. i 
uddannelsesvidenskab, Gamebridges, og 
Sune Klok Gudiksen, lektor, ph.d, LAB for 
Design for Play, Designskolen i Kolding

i en tid, hvor organisationer står over 

for stadig mere kompleks udvikling, 

er der behov for ledelsestilgange, der 

arbejder med at nedbryde siloer og 

skabe tillidsfuldt samarbejde både 

horisontalt og vertikalt. derudover er 

det nødvendigt med involverende, en-

gagerende og vedholdende metoder, 

der kan skabe fælles sprog og tovejs-

kommunikation mellem strategiske vi-

sioner og hverdagens arbejdspraksis. 

Forelæsningen præsenterer en række 

eksempler på, hvordan spilbaserede til-

gange kan spille en effektfuld rolle som 

brobygger og udbytterig dialogskaber. 

der gives en hands-on og kort øvelses-

afprøvning af udvalgte spil. 

Forhandling for vindere

Holdnummer: 1911-306
Tid: 23/4, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Niels Hansen, studielektor i forhand-
lingsteknik, Aarhus Universitet

Vi forhandler alle hver dag og har gjort det si-

den, vi var små. dengang forhandlede vi med 

vores forældre for at opnå noget. Som voksne 

forhandler vi med vores chef, kolleger og øvrige 

samarbejdspartnere foruden vores børn, kæreste 

eller ægtefælle. der er forskel på, om der skal for-

handles om optagelse af et nyt EU-medlemsland, 

eller om emnet er rejsemålet for familiens kom-

mende ferie, men når alt kommer til alt, er den 

centrale proces to forhandlere, der skal forhandle 

sig frem til en løsning, de begge synes er god, 

eller begge i det mindste kan leve med. hvor god 

man er til denne proces afgør, hvor let man kom-

mer gennem hverdagen, og hvor gode resultater 

man skaber. Få ny viden og inspiration til at vinde 

dine forhandlinger.

23/04:  Forhandlingsstrategi og taktik
30/04:  Adfærdsteori og forhandlingspsykologi
07/05:  Kommunikationen som redskab
14/05:  Forhandlingsetik
21/05:  Forberedelse til forhandling

 

Den effektive rådgiver 
skal have vovemodet til 
at udfordre og samtidig 
vide, hvornår det er tid 
til at tie og eksekvere.
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Hjernen i arbejdslivet

Holdnummer: 1911-405
Tid: 24/4, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

når man ser på den, ligner den havre-

grød. hos mænd vejer den typisk 1,3 

kg og hos kvinder lidt mindre. hjernen 

– det mest komplekse organ i menne-

skekroppen. 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, fo-

kuserede eller løse problemer. hjernen 

er dermed afgørende for vores præsta-

tioner i arbejdslivet, og i hjernekisten 

finder man bl.a. svaret på, hvorfor nog-

le mennesker er bedre til multitasking 

end andre. Forstå din hjerne bedre, lær, 

hvordan du øger din koncentrationsev-

ne, og hør, hvad der sker, når hjernen 

kommer på overarbejde. Alt sammen i 

selskab med fem skarpe hjerneforskere.

24/04:  Hjernen og dens arbejde.  
Ole lauridsen, lektor i  

undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

01/05:  Hjernen i et læringsper-
spektiv: Den unge og den 
aldrende hjerne. Ole laurid-

sen, lektor i undervisning og 

læring, Aarhus Universitet

08/05:  Hjernen på overarbejde. 
Claus Fischer, ledende overlæ-

ge, Regionspsykiatrien Vest

15/05:  Koncentration og hukom-
melse i arbejdslivet. Troels 

Wesenberg Kjær, forfatter, 

hjerneforsker, professor ved 

Københavns Universitet og 

specialeansvarlig overlæge, 

Sjællands Universitetshospital

22/05:  Hjernen og kreativitet. Peter 

Thybo, master i læreprocesser, 

ph.d. i alm.pæd. og fysio- 

terapeut

Relationel kapacitet – sammenhæng 
i offentlige institutioner

Holdnummer: 1911-316
Tid: 24/4, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Jacob Storch, ph.d. og adjungeret 
lektor i informationsvidenskab, Aarhus Universitet, 
og direktør, Joint Action Analytics, og Carsten Horn-
strup, ph.d. i forandringsledelse, direktør og partner, 
Joint Action Analytics

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i 

det tværgående samarbejde – den relationelle 

kapacitet – har mere tilfredse borgere, højere 

faglig kvalitet og er mere effektive. hvis offent-

lige organisationer skal lykkes med at håndtere 

de mest komplekse velfærdsopgaver, så er net-

op det tværfaglige samarbejde en meget vigtig 

strategisk ledelsesindsats. Få indblik i, hvorfor vi 

har brug for at opbygge en høj grad af relatio-

nel kapacitet, hvad begrebet relationel kapacitet 

dækker over, og hvordan offentlige organisati-

oner trin for trin kan arbejde med det i praksis. 

Forløbet tager afsæt i bogen ’Relationel kapaci-

tet’ (Forlaget Mindspace) og i forskning udført i 

samarbejde med Kronprins Frederiks Center for 

Offentlig ledelse på Aarhus Universitet. Bogen 

kan købes på dagen via MobilePay eller kontant. 

Kvinde kend din karriere

Holdnummer: 1911-305
Tid: 29/4, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Christina Lundsgaard Ottsen, postdoc i 
psykologi, Aarhus Universitet

Undersøgelser viser, at hver anden dansker me-

ner, at kvinder er mindre interesserede i ansvar 

på jobbet end mænd. Men er det nu også så 

simpelt? Forskning viser, at samarbejdet mellem 

kvinder og mænd i bestyrelser og topledelse 

styrker en bæredygtig udvikling i organisation 

og samfundet. Men ofte er samfundsstyrede  

forventninger med til at forme vores valg i ar-

bejdslivet. Og de stereotype kønsnormer hersker 

i bedste velgående, når vi snakker ledelse. Vel-

kommen til en aften, hvor vi stiller skarpt på, hvor-

dan vi gør det ligeså attraktivt for kvinder som 

for mænd at søge magtfulde positioner i samfun-

det. Med udgangspunkt i diversitetsforskning og  

adfærdspsykologi gør Christina lundsgaard Ott-

sen dig klogere på, hvordan kulturelle normer 

påvirker dine personlige mål og karrierevalg. Og 

hvad du kan gøre for at bryde med disse normer.

Ledelse af samskabelse og 
samskabende ledelse

Holdnummer: 1911-319
Tid: 2/5, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

debatten om den offentlige sektor og ledelsen 

af den udfolder sig livligt i disse år – ikke bare i 

ledelseskredse, men også i diskussionen om for-

nyelse af velfærdsstaten og de offentlige ydelser 

til dens borgere. de samfundsmæssige udfor-

dringer er i dag åbenlyse. den offentlige sektor 

skal skabe mere velfærd for mindre. det kræver 

grænsekrydsende og samskabte løsninger med 

mange forskellige parter. Og det kræver et radi-

kalt brud med vores traditionelle forestilling om 

organisationer og ledelse. Offentlige ledere skal 

ikke længere bare kunne kigge op og ned. de 

skal også se til siden og ud af egen organisati-

on. Samskabelse er kommet på dagsordenen, og 

det rejser spørgsmålet om, hvordan samarbejde 

mellem aktører på tværs af sektorer og organi-

sationer kan styres og ledes, så det giver værdi.

02/05:  Samskabelse som det nye sort?  
Anne Kathrine Bebe, cand.psych. og 

organisationskonsulent, UKOn

09/05:  Ledelse på tværs går forud for  
samskabelse. Morten Kusk Fogsgaard,  

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

i ledelses- og organisationspsykologi, 

Aalborg Universitet

16/05:  Samskabelse, samfund og demokra-
tiske processer. Morten Svalgaard 

nielsen, M.A. i læring, ledelse og organi-

sationspsykologi, UKOn

23/05:  Proceslederens dilemmaer i samska-
belse – at turde miste sig selv.  
Maiken Rønde Olesen, cand.psych. og 

organisationskonsulent, UKOn

Tag dine kolleger  
med på Folkeuniversitet, 
så bliver ny viden 
bedre forankret på 
arbejdspladsen
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Ledelsespsykologi

Holdnummer: 1921-101
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1018 kr., studerende 648 
kr. (bog værdi 329 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118

ifølge ledelsespsykologien bør vi ven-

de blikket fra lederen som person og 

kigge nærmere på ledelse som sociale 

processer, der findes i vores organisa-

tioner, i vores arbejdsliv og i alle de an-

dre sammenhænge, hvor vi lever vores 

liv. En sådan tilgang kan bidrage med 

væsentlige indsigter i de udfordringer, 

ledere står overfor i en mangfoldig og 

hyperkompleks verden. Forelæsnings-

rækken indledes med en præsentation 

af den særlige ledelsespsykologiske 

optik, hvorefter der stilles skarpt på 

en række specifikke temaer, som er 

centrale for nutidens ledere. denne 

forelæsningsrække henvender sig til 

nuværende og kommende ledere samt 

andre, der interesserer sig for ledelse 

som fænomen. Forelæsningsrækken 

tager afsæt i den nyredigerede udga-

ve af bogen ’ledelsespsykologi’ (Sam-

fundslitteratur 2019), som kan inklude-

res i prisen. 

02/09:  Introduktion til ledelses- 
psykologi. Claus Elmholdt, 

lektor i ledelses- og organi-

sationspsykologi, Aalborg 

Universitet

09/09:  Ledelse af psykisk arbejds-
miljø og trivsel. hanne dauer 

Keller, lektor i læringsteori, 

Aalborg Universitet

16/09:  Ledelse og coaching.  
Stephanie Bäckström,  

cand.psych., partner, lEAd

23/09:  Ledelse og motivation.  
laust Søndertoft Pedersen, 

cand.psych., ledelseskonsulent, 

lEAd

30/09:  Ledelse og bæredygtighed. 
Simon Elsborg nygaard, 

konsulent og postdoc i bære-

dygtighedspsykologi, Aarhus 

universitet

07/10:  Ledelse af kreativitet. 
Stephanie Bäckström, cand.

psych., partner, lEAd

Dyder i ledelse

Holdnummer: 1921-089
Tid: 5/9, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118
Underviser: Joachim Meier, cand.psych., cand.public. og 
erhvervspsykolog, Clavis Erhvervspsykologi

hvorfor vil mange ledere af med deres tvivl? hvilke styrker 

gemmer der sig bag tvivlens til tider ubehagelige følge-

skab? Er det muligt at fastholde integritet i et arbejdsliv, 

der priser det fleksible og omstillingsparate? Og hvorfor er 

vi blevet så bange for at bruge vores dømmekraft? i vo-

res arbejdsliv efterspørges redskaber og værktøjer stadig i 

stor stil. Samtidig søger flere ledere et stærkere personligt 

fundament at bedrive ledelse ud fra. de tre aftener vil re-

vitalisere det antikke græske dydsbegreb og sætte det ind 

i en moderne ledelseskontekst. Forløbet fokuserer på dy-

derne tvivl, integritet og dømmekraft og undersøger, hvad 

de betyder for det personlige lederskab.

Social intelligens – i livet og på arbejdet

Holdnummer: 1921-045
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 24 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Lone Belling, cand.phil og organisations- og 
ledelseskonsulent, Liv og Lederskab

nyere hjerneforskning viser, at vi er skabt til at være so-

ciale. Vores hjerner spiller sammen, og følelser og for-

nemmelser spredes mellem mennesker. dette sker bl.a. 

via såkaldte spejlneuroner, der af nogle forskere betegnes 

som psykologiens svar på dnA. i mødet med andre men-

nesker genskaber hjernen det, der sker i den anden. det 

betyder, at vi kan påvirke hjernen, følelser, hormoner og 

dermed kroppen hos hinanden. hør, hvordan denne viden 

kan have indflydelse på liv og arbejdsliv med fokus på bl.a. 

læring gennem imitation, nærvær i møder og samtaler, in-

tuitiv og tavs kommunikation samt udvikling og træning 

af social intelligens. hør også, hvad det moderne (arbejds)

liv gør ved vores evne til opmærksomhed, læring, empati 

og medfølelse.

Projektarbejdets ABZ

Holdnummer: 1921-072
Tid: 9-10/11, 1 weekend, kl. 10.15-16.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Undervisere: Steen Elsborg, arbejds-
sociolog, ekstern lektor i projekt- og 
forandringsledelse, Roskilde Universi-
tet og direktør, konsulentfirmaet LDI 
– Læringsdrevet Innovation, og Peter 
Hagedorn-Rasmussen, ph.d. i foran-
dringsprocesser og arbejdsliv og lektor 
i ledelse, læring og arbejdsliv, Roskilde 
Universitet

Er du projektansat, frivillig i den lokale 

sportsforening, eller tager du ofte teten, 

når gruppens arbejde skal koordineres? 

Projektarbejdet er trængt ind i mange 

hjørner af danskernes liv, og vi ken-

der det især fra vores uddannelser og 

arbejdspladser. Men det danner også 

baggrund for mange aktiviteter i frivilli-

ge organisationer og i vores øvrige fæl-

lesskaber. Projektarbejdet har meget at 

byde på. Men det har også sine skygge-

sider. På dette forløb udfolder og udfor-

sker vi begge sider af projektarbejdet. 

Vi ser på, hvorfor projektarbejdet har 

fået en så stor rolle, og hvilke styrker og 

udfordringer, det giver os. Vi ser nær-

mere på baggrunden for projektarbej-

det. Og så arbejder vi i særlig grad med, 

hvordan vi designer og praktiserer det 

robuste projektarbejde. Forløbet tager 

afsæt i bøgerne ’Projektarbejdets kom-

pleksitet – viden, værktøjer og læring’ 

og ’Robust organisationsforandring’ 

(Samfundslitteratur).
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Leder uden kasket

Holdnummer: 1911-421
Tid: 13/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Maks. 25 deltagere
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15
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 person-

lige autoritet og gennemslagskraft. Men hvordan driver du mennesker, 

projekter, teams og arbejdsgrupper frem mod målet? hvordan håndterer 

du krydspres, kollegaer, der ikke samarbejder optimalt, og konflikter, som 

du er en del af, når du ikke har den formelle ledelsesautoritet? Forløbet 

introducerer dig for en række konkrete værktøjer inden for relationsle-

delse, kommunikation og konflikthåndtering, der gør det muligt for dig at 

navigere i et krydspres af forventninger. Kurset henvender sig til dig, der 

i det daglige udøver ledelse, typisk på grund af din faglighed og ancienni-

tet, men som ikke har en formel ledertitel. du har måske en funktion som 

projektleder, koordinator, teamleder eller tovholder. 

Pausen under pres  
– pausens betydning for hjernen, læring og trivsel

Holdnummer: 1911-418
Tid: 13/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Undervisere: Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, Aarhus  
Universitet, og Louise Meldgaard Bruun, specialpsykolog i psykiatri, ekstern 
lektor ved medicin, Aarhus Universitet

Pausen er under pres. Vi halser gennem livet uden virkelig at stoppe op. 

Vi bliver stressede og syge, vi lærer og arbejder dårligere – hele vores 

kognitive potentiale lider under dette evige jag. Vi bilder os ganske vist 

ind, at vi stopper op og giver plads til os selv, men gør vi nu også det? På 

kurset vil vi se nærmere på vores kognitive funktioner og vores læring. Vi 

vil behandle konsekvenserne af den pauseløse hverdag. Og ikke mindst 

tage fat på den ægte pause, hjernepausen, og dens betydning for vores 

dagligdag og tankevirksomhed. deltagerne vil få masser af råd og teknik-

ker til at få lagt pauser ind i hverdagen – trods tidspres og tidsnød. 

Giv teksten liv

Holdnummer: 1911-422
Tid: 20/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Pris inkl. bog: 1408 kr. (bog værdi 238 kr.)
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Underviser: Christina Pontoppidan, ekstern lektor i retorik,  
Københavns Universitet

At skrive levende og legende er ikke forbeholdt de kreative få. Alle kan 

lære at give deres tekster liv, så det bliver sjovere både at skrive og læse 

dem. Forelæseren gennemgår systematisk, hvordan man med enkle mid-

ler kan gøre selv svære tekster levende. hun præsenterer en række simple 

greb, som tilsammen giver teksten liv. lær, hvordan du gør tekstens ind-

hold dramatisk og nærværende. lær, hvordan du giver teksten en form, 

der vækker læserens begær. Få råd om, hvordan du dræber klichéerne og 

sætter liv i sproget med overraskende metaforer, rim og rytme. Forløbet 

vil være rigt på konkrete eksempler og praktiske øvelser, der sætter de 

forskellige tekstgreb i spil. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Giv teksten 

liv. Greb der griber’ (Samfundslitteratur), som kan inkluderes i prisen.

Leder og medarbejder – det gode samarbejde

Holdnummer: 1911-454 
Tid: 20/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15
Underviser: Michael Nørager, ph.d. og lektor i innovation og forandrings- 
ledelse, Aarhus Universitet

nye indsigter er af afgørende betydning for, at ledere og medarbejde-

re kan blive klogere på hinandens virkeligheder og skabe udvikling 

sammen. det er når ledere og medarbejdere finder løsninger sammen, 

at kulturen og arbejdsmiljøet udvikler sig i retning af den synergi, som 

alle ønsker sig. dette forløb sætter fokus på, hvad ledergruppen og 

medarbejderne sammen skal have afstemt, og hvad de konkret kan 

gøre for at blive i stand til at opnå en balanceret udvikling i virksom-

heden. På dagen udstyres både leder og medarbejder med redska-

ber, som kan være med til at sikre virksomhedens positive udvikling.  

Tilbring en lærerig dag i de smukke omgivelser på Moesgaard Museum 
og få viden, inspiration og konkrete værktøjer til arbejdslivet.  
Morgenkaffe og fælles frokost er inkluderet i prisen.

Heldagskurser
13. og 20. marts
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Fiktion kan 
både nytte og 
fornøje
Simona Zetterberg Gjerlevsen
Adjunkt i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Du har måske læst ’Kongens fald’ og bladret dig gennem siderne med Christian 
2.s eksekvering af det Stockholmske blodbad. Eller måske har du set filmen ’En 
kongelig affære’ og oplevet Struensees relation til en utilregnelig Christian 7.? 
Begge er gode historiske fortællinger. Og begge fortæller de danmarkshistorien 
gennem fiktion.

dramatiske serier, overraskende romaner og adrenalinpumpende computerspil. næsten alle men-

nesker dykker dagligt ned i fiktionens verden. Og netop derfor mener Simona Zetterberg Gjerlev-

sen, at fiktion er vigtig at tale om. ”Fiktion har nogle helt særlige egenskaber, der kan få os til at se 

verden på nye måder”, forklarer hun og fortsætter: ”Fiktionen tillader os at tage et skridt tilbage 

og forstå andres fortællinger, synsvinkler og holdninger”.

Fiktionen påvirker vores liv
den romerske digter horats sagde, at digtning både kan nytte og fornøje. Og ifølge Simona gæl-

der det samme for de fiktionsværker, vi omgiver os med i dag. ”Vi har sommetider brug for at 

koble af og se underholdende tv-serier eller læse krimier, der ikke nødvendigvis giver os nogen 

særlig nyttig indsigt. Andre gange har vi behov for at fordybe os i fiktionsværker, der får os til at 

se anderledes på vores egne liv eller den virkelighed, vi lever i. Fiktion er nemlig ikke afkoblet fra 

virkeligheden, men en anden måde at nå ind til virkeligheden på”, forklarer hun. 

Fremadrettet håber Simona Zetterberg Gjerlevsen på at kunne grave endnu dybere i vores for-

ståelse af, hvad det fiktive kan. Kan vi fx finde alternative måder at tænke økonomi på gennem 

fiktionen? Eller kan vi få et andet forhold til global opvarmning ved at læse økokritisk poesi? 

Vi har brug for at tale om vores litterære oplevelser
noget af det bedste ved at formidle sin forskning er ifølge Simona at mærke tilhørernes begej-

string for stoffet. Og når Simona holder forelæsninger om romaner og fiktion, oplever hun, at delta-

gerne har et stort ønske om at tale om de oplevelser, de selv har haft gennem litteraturen. ”Fiktion 

er en fantastisk mulighed for at starte debatter, fordi vi kan tale om, hvordan det var for hoved-

personen i en roman at opleve kærlighed, sorg eller tab og dermed indirekte nå frem til, hvordan vi 

selv oplever forskellige livsomstændigheder”.

Læs hele artiklen på www.fuau.dk

Mød Simona Zetterberg Gjerlevsen på Folkeuniversitetet i foråret 2019 til ’VIdensbrunch’ på 
DOKK1. Se side 33.  
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” Fiktion har nogle  
helt særlige egenskaber, 
der kan få os til at se 
verden på nye måder”.
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Optimer din hjerne

Holdnummer: 1911-339
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E,  
Ny Munkegade 118

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 hjern-

en 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. Med den rigtige træning, søvn, kost 

og motion kan du forbedre din hukommelse og 

koncentrationsevne og blive endnu bedre til at 

tage beslutninger i hverdagen. Få inspiration til, 

hvordan du optimerer din hjerne. 

21/01:  Hjernen og læring. Ole lauridsen,  

lektor i undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

28/01:  Hjernen og hukommelsen. Albert  

Gjedde, professor i translationel  

neurobiologi, Syddansk Universitet

04/02:  Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, 

klinisk professor i neurofysiologi og 

overlæge, Glostrup hospital og  

Københavns Universitet

11/02:  Hjernen og motion. Jesper lundbye-Jen-

sen, lektor i neurofysiologi og motorisk 

kontrol, Københavns Universitet

18/02:  Hjernen og stress. Karen Johanne 

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

videnskab, Aarhus Universitet

25/02:  Hjernen og aldring – få mest muligt ud 
af hjernen uanset alder. Ellen Garde, 

læge og hjerneforsker, Center for Sund 

Aldring, Københavns Universitet

Sex – kun for kvinder

Holdnummer: 1911-048
Tid: 21/1, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 330 kr., studerende 210 kr. (inkl. 
’Tænkepauser – Sex’)
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Lillan Kempf, overlæge og 
sexolog, Fertilitetsklinikken Horsens, og 
Ditte Trolle, speciallæge i gynækologi 
og adjungeret lektor i sexologi, Aarhus 
Universitet

Sex betyder noget for de fleste af os. 

det kan være en kilde til glæde, velvæ-

re, afslapning, nærvær og samhørig-

hed, men også til smerte, sorg og be-

kymring. denne aften sætter vi fokus 

på kvinder og sex og dykker ned i en 

række relevante spørgsmål: Er kvinders 

sexlyst anderledes end mænds? hvad 

bliver kvinder tiltrukket af, og har de 

lov til at følge deres lyst? hvad betyder 

hormonerne, findes g-punktet, og hvor 

lang tid tager det at få orgasme? Og er 

sex bedst, hvis man er forelsket? du 

kan også få indblik i, hvad en sexolo-

gisk behandling går ud på. Kom og hør 

ditte Trolle og lillan Kempf, der begge 

er gynækologer og sexologer, fortælle 

om kvinders seksuelle længsler, lyster 

og problemer i alle aldre. Undervisning- 

en tager bl.a. afsæt i tænkepausebogen 

’Sex’ (Aarhus Universitetsforlag), som 

er inkluderet i prisen.

Forstå sorgen

Holdnummer: 1911-047
Tid: 22/1, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

den tid, den sorg, siger vi. Men den tid kommer 

altid. For sorg er et grundvilkår for os alle. En-

gang vil vi miste dem, vi elsker, og de vil miste 

os. Sorg føler vi dog ikke kun, når et menneske 

dør. Vi mærker også fortvivlelsen, når vi lider 

andre af livets mange tab, fra skilsmisser til al-

vorlig sygdom. hvis vi tør give sorgen en plads 

i vores kultur og i livet, når den dukker op, kan 

dens smerte ikke bare forvandle sig til erindring- 

ens glæde, men også lære os at leve. Få indblik 

i sorgens væsen fra fem forskellige vinkler, og 

få en større forståelse for et af livets grundvil-

kår, som vi alle deler, men sjældent taler om. hør 

bl.a. om sorgens historie, ritualer og psykologi. 

Undervisningen tager afsæt i bogen ’Giv sorgen 

ord! – strejftog i sorg og sorgkultur’ (Forlaget 

Munksgaard).

22/01:  Sorgens psykologi. Mai-Britt Guldin, 

seniorforsker i sorg, Aarhus Universitets-

hospital

29/01:  Mænd og sorg. henrik Kruse, rådgiv-

ningsleder, Kræftens Bekæmpelse

05/02:  Den døendes sorg. Christian Juul Busch, 

hospitalspræst, Rigshospitalet

12/02:  Den sørgendes møde med andre. 
Tove Avnsbjerg haugaard, cand.psych, 

specialist i psykoterapi

19/02:  Sorgritualer. dorthe Refslund Christen-

sen, lektor i nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet

Psykologi  
og sundhed



Bryd dine vaner

Holdnummer: 1911-180
Tid: 22/1, 1 tirsdag, kl. 17.30-20.15
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Pris inkl. bog: 420 kr., studerende 335 kr. (bog værdi 250 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118
Underviser: Lene Tanggaard Pedersen, professor i læring og 
kreativitet, Aalborg Universitet

En stor del af vores liv består af faste rutiner, vaner og gen-

tagelser. det kan være dårlige vaner som at spise en daglig 

is i sommervarmen eller at smide sig i sofaen foran fjern-

synet. Til gengæld kan vores liv også være fyldt med gode 

vaner som at gå tidligt i seng eller løbe en tur hver anden 

morgen. det er langt fra alle vaner, der er dårlige for vores 

liv, men nogle kan forhindre vores kreativitet i at blom-

stre. Ved at sætte sanserne i spil, spørge, lære og lege kan 

man bryde med de dårlige vaner og frigøre mere energi til 

kreativitet i hverdagen – både på arbejdet og privat. Bliv 

præsenteret for forskningens metoder til vanebrud, og find 

din egen vej til at være mere kreativ med det, der betyder 

noget for dig. Undervisningen bygger på bogen ’Vanebrud’ 

(Akademisk Forlag), som kan tilkøbes forelæsningen.

Teknopsykologi

Holdnummer: 1911-118
Tid: 22/1, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118

inden for det seneste år har 3,4 mio. danskere handlet på 

internettet, og vi trykker i gennemsnit 2.617 gange på vores 

telefon – om dagen! Store aktører som Facebook og Goog-

le har for længst demonstreret, at vi snildt kan trænes til 

uafladeligt at tjekke mails og nyhedsstrømme på de socia-

le medier. Teknologien er dybt integreret i vores hverdag, 

men hvad gør den ved os rent psykologisk? Teknopsyko-

logi er en ny bølge inden for psykologien, der stiller skarpt 

på kontaktfladen mellem teknologi og psykologi. Forelæs-

ningsrækken giver en introduktion til området og sætter 

bl.a. fokus på, hvorfor og hvordan teknologi ændrer vores 

adfærd og normer på godt og ondt. Bliv klædt på til en 

hverdag med teknologi, der både hjælper og udvikler, men 

også overvåger og manipulerer.

22/01:  Indledning: mennesker og teknologi. Jesper 

Aagaard, adjunkt i psykologi, Aarhus Universitet

29/01:  Opmærksomhed og distraktion. Jesper Aagaard, 

adjunkt i psykologi, Aarhus Universitet

05/02:  Afhængighed og vaner. Jesper Aagaard, adjunkt i 

psykologi, Aarhus Universitet

12/02:  Digitaliseret seksualitet. Morten Birk hansen, 

ph.d.-studerende i psykologi, Aarhus Universitet

Motivation

Holdnummer: 1911-018
Tid: 24/1, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

når vi er i gang med nogle af hverdag- 

ens gøremål, kan vi ofte mærke en 

energi, der er til stede. En motivation. 

Motivationen kan opstå, den kan sti-

ge og falde, den kan svinge eller være 

konstant, og den kan forsvinde. Vi kan 

næsten intuitivt mærke tilstedeværel-

sen af motivation i form af opmærk-

somhed, vedholdenhed og interesse 

– eller mangel på samme –, når vi fx 

træder ind i et undervisningslokale, på 

arbejdspladsen eller i idrætssammen-

hænge. Forelæsningsrækken stiller 

skarpt på motivation og giver indblik i 

forskellige motivationsteorier. hør bl.a. 

om forskelle på indre og ydre motivati-

on. Og få indblik i, hvordan det er mu-

ligt at fremme elevers motivation, når 

præstation, performance og perfektio-

nisme stresser de fleste. 

24/01:  Forskellige motivationste-
orier. niels Bonderup dohn, 

lektor i fagdidaktik, Aarhus 

Universitet

31/01:  Motiverende læring og 
undervisning. Frans Ørsted 

Andersen, lektor i uddannelses-

forskning, Aarhus Universitet

07/02:  Motivation og psykologiske 
behov. ib Ravn, lektor i orga-

nisatoriske videnprocesser, 

Aarhus Universitet

14/02:  Motivation og æstetik i 
undervisningen. Peter Brod-

ersen, cand.pæd., University 

College lillebælt

Gode vaner med nudging  
og adfærdspsykologi

Holdnummer: 1911-170
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Mathilde Astrid Schilling, 
adfærdsanalytiker, iNudgeyou

de fleste vil gerne leve et balanceret 

og sundt liv, måske tabe sig lidt eller 

ryge mindre, smide skraldet i skralde- 

spanden og tage den medicin, lægen 

har udskrevet. Ofte sker det ikke – sel-

vom de gode intentioner er der. nudg-

ing er et værktøj til adfærdsforandring. 

Et ‘nudge’ er et velment puf i den rig-

tige retning, der skal gøre det nemt 

for dig at handle rigtigt. i praksis kan 

det fx være at bruge mindre tallerkner 

til måltidet. Jo større tallerkenen er, jo 

mere mad spiser vi typisk. nudge-til-

gangen bygger på indsigter fra ad-

færdspsykologi og -økonomi, der vi-

ser, hvordan det er muligt at påvirke 

adfærd uden brug af fx incitaments- 

styring og frihedsbegrænsende regu- 

lering. Bliv klogere på nudge-tilgangen 

til adfærdsforandring i teori og praksis, 

og få nye input til at opfylde dine øn-

sker og intentioner.

Psykologi  
og sundhed

Tilmeld dig
Folkeuniversitetets 
nyhedsbrev på  
www.fuau.dk
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Rehabiliteringspsykologi

Holdnummer: 1911-340
Tid: 28/1, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

i vores del af verden er vi rigtig gode til 

at behandle de fysiske skader og trau-

mer, men den psykologiske del af et 

genoptræningsforløb er ikke altid en 

selvfølge. Gennem de sidste 60 år er 

rehabiliteringspsykologien opstået som 

et specialområde inden for psykologien. 

Rehabiliteringspsykologi fokuserer på 

behovet for at håndtere de psykologiske 

følger af funktionsnedsættelse, kronisk 

sygdom, traumer og tab. det handler 

bl.a. om at give støttende samtaleforløb 

med både de ramte og deres pårørende. 

i denne forelæsningsrække introducerer 

forskerne dig bredt til feltet.

28/01:  Introduktion til rehabilite-
ringspsykologi. Chalotte Glint-

borg, adjunkt i rehabiliterings-

psykologi, Aalborg Universitet

04/02:  Resiliens i rehabiliterings- 
interventioner. Katrine lar-

sen, cand.psych.

11/02:  Mindfulness som rehabilite-
ringsintervention. Mette Kold, 

adjunkt i klinisk voksen- 

psykologi, Aalborg Universitet

18/02:  Dyreassisteret rehabilite-
ring. Tia G.B. hansen, lektor i 

kognitionspsykologi, Aalborg 

Universitet

Mindfulness

Holdnummer: 1911-341
Tid: 21/2, 7 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F, Ny Munkegade 118

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 

forskellige. Forelæsningsrækken stiller skarpt på, hvordan 

man med mindfulness kan forbedre humør, opmærksom-

hed, robusthed og empati samt nedsætte symptomer på 

stress, angst, depression og smerte. Få den nyeste viden 

om mindfulness i teori og praksis.

21/02:  Introduktion til mindfulness. lone Overby 

Fjorback, leder af dansk Center for Mindfulness, 

Aarhus Universitet, ph.d., klinisk lektor, overlæge 

og CFM-certificeret MBSR-lærer

28/02:  Mindfulness og det stressede genom. Jesper 

dahlgaard, docent og lektor, ViA Sundhed, ViA 

University College og Klinisk institut, Aarhus 

Universitet

07/03:  Mindfulness i terapi. Karsten Bidstrup Skipper, 

cand.mag. i idéhistorie

14/03:  Mindfulness og livskvalitet. Jacob Piet Jakobsen, 

ph.d. i mindfulness, Aarhus Universitet

21/03:  Mindfulness i mødet med moderniteten. Martijn 

van Beek, lektor i antropologi, Aarhus Universitet

28/03:  Perspektiver på praktisk anvendelse. Karsten 

Bidstrup Skipper, cand.mag. i idéhistorie

04/04:  Hjernen, stress og mindfulness. Karen Johanne 

Pallesen, lektor, biolog, ph.d. i sundhedsvidenskab, 

Aarhus Universitet

Hvad alle bør vide om mænd

Holdnummer: 1911-165
Tid: 26/2, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jesper Bay-Hansen, special-
læge og specialist i klinisk sexologi

de taler om skønhed, sundhed, følel-

ser, sex og parforhold. Og de læser 

om det i ugeblade, magasiner, bøger 

og litteratur. Kvinderne. Men hvad gør 

mændene? Med en praksisorienteret 

og forskningsbaseret tilgang gør læge 

og klinisk sexolog Jesper Bay-hansen 

os klogere på mænd, mandesundhed 

og mandens seksuelle univers. Fore-

læsningen er bl.a. et opgør med de 

mange usande mandemyter, vi alle, 

uanset køn, lever med. der er garanti 

for helt konkrete, forskningsunderstøt-

tede budskaber om mænd og mande-

sundhed samt en hands-on viden, som 

kan bruges overalt. Både i familie- og 

arbejdslivet – og uanset om du er mand 

eller kvinde, single eller i parforhold. På 

dagen kan bogen ‘hvad alle bør vide 

om mænd’ (lindhardt og Ringhof) kø-

bes til særpris.

Ser man børns tegninger som 
en måde at kommunikere på, 
vil man opdage, at der ligger 
mangfoldige intentioner bag.
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Hør, hvad jeg tegner  
– om at forstå børns intentioner

Holdnummer: 1911-240
Tid: 28/2, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118
Underviser: Anja Kirkeby, master i børne- og ungdomskultur 
og æstetiske læreprocesser, lektor i pædagogik, Professionshøj-
skolen UCN

hvordan reagerer man, når barnet kommer med en tegning 

og siger: Se, hvad jeg har tegnet! det falder naturligt enten 

at bakke barnets selvtillid og selvværd op eller at forhol-

de sig vurderende til kvaliteten af tegningen for at udvikle 

barnets tegneteknik. Men ingen af disse tilgange åbner for 

at tale konkret om det, der optager barnet, og hvad det ville 

kommunikere med tegningen. Børns tegninger forstås ofte 

af voksne som produkter og ikke som udtryk for kommu-

nikation. Søger man at forstå kommunikationen og proces-

sen bag tegningen, opdager man, at børns intentioner med 

at tegne er meget mere mangfoldige, end teorierne kan 

rumme. Undervisningen er baseret på bogen ’hør, hvad 

jeg tegner!’ (Akademisk forlag), der beskriver baggrunden 

for, hvorfor børn tegner ud fra deres egne intentioner og 

perspektiver. Forelæsningen er bl.a. relevant for forældre, 

bedsteforældre og det pædagogiske arbejde i daginstitu-

tionen og skolen.

Læring med kroppen forrest

Holdnummer: 1911-235
Tid: 5/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118
Underviser: Kjeld Fredens, hjerneforsker og adjungeret  
professor i læring og filosofi, Aalborg Universitet

hvornår har du sidst lært noget nyt? Og hvordan gjorde 

du? Om du er barn, ung eller gammel er den foretrukne 

indlæringsstrategi at lære med kroppen forrest. Vi tænker 

nemlig ikke alene med hjernen. Vores tænkning foregår på 

begge sider af hjerneskallen, og vores krop fungerer som 

brobygger mellem hjerne og omverden. derfor skal vores 

tænkning forstås som en uadskillelig helhed af hjerne, krop 

og omverden, der gensidigt påvirker hinanden. Få indblik i 

den nyeste kognitionsforskning, der gør op med den tanke- 

gang, at hjernen alene styrer vores mentale funktioner. For 

hvordan er det, vi lærer, og hvilke faktorer er afgørende, 

når vi skal lære noget nyt?

Positiv psykologi  
i hverdagen

Holdnummer: 1911-234
Tid: 5/3, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Positiv psykologi er en nyere gren af 

psykologien, som fokuserer særligt på 

det velfungerende og det forebyggen-

de. det er videnskab, som fokuserer 

på, hvordan man kan trives og fungere 

godt i hverdagen. Positiv psykologi er 

opstået, fordi man i mange år har haft 

et dominerende fokus på behandling 

frem for forebyggelse – af fx stress og 

psykiske sygdomme. Bliv introduceret 

til den positive psykologis teorier og 

metoder, og få indblik i, hvordan positiv 

psykologi både kan bruges til at fore-

bygge problemer og til at gøre hverdag- 

en mere interessant.

05/03:  Introduktion til den positive 
psykologi. hans henrik  

Knoop, lektor i psykologi, Aar-

hus Universitet samt ekstraor-

dinær professor, north-West 

University, SA

12/03:  Mental robusthed i hverdag- 
en. ida Thrane hertz, cand.

mag. i psykologi og kommu-

nikation, specialkonsulent, 

Center for Mental Robusthed

19/03:  Foretagsomhed i hverdagen. 
Anne Kirketerp linstad, ph.d. 

i foretagsomhed og ekstern 

lektor, Aarhus Universitet

26/03:  Flow i hverdagen. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet

02/04:  Lykke i hverdagen. Jonas 

Fisker, autoriseret psykolog og 

ph.d.-studerende, Psykiatrisk 

Center København

Kort og godt om  
menneskets ernæring

Holdnummer: 1911-129
Tid: 6/3, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Esben Skipper Sørensen, 
professor i molekylær ernæring, Aarhus 
Universitet

nyhedsstrømmen er fyldt med råd og 

anbefalinger om, hvad man bør spise, 

og hvad man aldeles ikke bør sætte 

tænderne i, hvis man vil være sund 

og rask. det kan være svært at over-

skue og gennemskue vigtigheden af 

sådanne budskaber. Men uanset om 

man spiser for at leve eller lever for at 

spise, har vores krop nogle grundlæg-

gende ernæringsbehov. Vi skal have 

kulhydrater, fedt, proteiner, fedtsyrer, 

vitaminer og mineraler. Men hvilken 

rolle spiller de enkelte komponenter, og 

hvad kan man få for meget eller for lidt 

af? Og hvad betyder det, at vi har 100 

billioner bakterier i tarmen? Forelæs-

ningsrækken giver en grundlæggende 

introduktion til menneskets ernæring 

og gør dig bedre rustet til at forstå 

kroppens basale ernæringsbehov. 

06/03:  Introduktion – fordøjelses-
systemets opbygning og 
tarmens bakterieflora

13/03:  Energiomsætning  
– kulhydrat, fedt og protein 1

20/03:  Energiomsætning  
– kulhydrat, fedt og protein 2

27/03:  De livsnødvendige vitaminer
03/04:  Mineraler og sporstoffer

”  Det anslås, at over 70% af alle 
tilfælde af livsstilssygdomme kunne 
undgås ved at spise ernæringsrigtigt.”  

Esben Skipper Sørensen
Professor i molekylær ernæring, Aarhus Universitet
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Hvor der er håb

Holdnummer: 1911-224
Tid: 11/3, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Jan Brødslev Olsen, lektor 
i socialpsykologi, Aalborg Universitet, 
og Vibeke Poulsen Graven, postdoc ved 
REHPA – Videncenter for Rehabilitering 
og Palliation, Syddansk Universitet

”håb er for sjælen, hvad vejrtræknin-

gen er for den levende organisme”, 

skrev den franske filosof Gabriel Mar-

cel, og den dansk-amerikanske psyko-

analytiker Erik Erikson sammenlignede 

håbet med dyrenes instinkter. håbets 

betydning for mennesket kan ikke over-

vurderes, men når vi møder modstand 

i livet i form af sygdom, ulykker eller 

tab af vores nærmeste, vakler håbet 

ofte. i disse situationer kan vi heldigvis 

møde mennesker i vores omgivelser, 

der naturligt vil forsøge at vække hå-

bet igen. dette er ikke nødvendigvis 

nogen let opgave, og skal den lykkes, 

må man have blik for håbets nuancer. 

Forelæsningen bygger på bogen ’hvor 

der er håb – fra teori til sundhedsfaglig 

praksis’ (Samfundslitteratur).

Rygsmerter – Danmarks 
mest udbredte folkelidelse

Holdnummer: 1911-307
Tid: 12/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jan Hartvigsen, professor i 
klinisk biomekanik, Syddansk Universitet

Rygsmerter er nu den hyppigste årsag 

til, at danskere går til lægen, fysio- 

terapeuten og kiropraktoren. 650.000 

danskere har diskusprolaps eller anden 

rygsygdom, og en gennemsnitsdan-

sker mister 7 år med god livskvalitet på 

grund af smerter og funktionsnedsæt-

telse i muskler og led. i disse år ople-

ver vi en strøm af ny viden inden for 

rygområdet, men det er også på tide. 

For hvis ikke vi finder på nye måder at 

forebygge og behandle rygsmerter på, 

vil problemet fortsætte med at vokse. 

Kroppen som vejviser til kernen

Holdnummer: 1911-401
Tid: 14/3, 2 torsdage, kl. 17.00-20.00
Pris: 380 kr.
Sted: Specular, Trøjborgvej 2D

En dybere kontakt til kroppens sansninger er det første 

skridt til at skelne mellem balance og ubalance. dette ud-

gangspunkt kan give en større klarhed, så vi også bliver 

bedre til at navigere i følelsernes veje og vildveje – finde 

vej ind til vores kerne. Specularmetoden bygger på det 

grundsyn, at alle mennesker har en oprindelig kerne, der 

ligger som en ressource og et positivt beredskab bag 

problemer og blokeringer, og som hjælper os med at fin-

de balancen igen, når vi er blevet væltet. Kroppen bliver 

på denne måde en vejviser til at finde en dybere kontakt 

med kernen. På disse to inspirationsaftener sætter vi fokus 

på kroppens betydning for den psykiske balance i en vek-

selvirkning mellem teori og praktiske øvelser. 

14/03:  Kroppens balance og ubalance. Anette Bruun, 

psykomotorisk terapeut og master i voksen- 

uddannelse og læring

04/04:  Følelsernes veje og vildveje. Bente Torp,  

cand.psych.aut. og fysioterapeut

Er jeg syg? Om diagnostiske metoder

Holdnummer: 1911-366
Tid: 14/3, 4 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118

Med bare få milliliter blod fra din arm kan lægerne afslø-

re tegn på sygdom og følge din behandling. de kan lave 

genanalyser, der afslører disponering for fx arvelige kræft-

former eller hjertesygdomme. Samtidig har SPECT, CT-, 

PET- og MR-skanning ført til et paradigmeskifte i forstå-

elsen af sygdomsprocesser og åbnet helt nye muligheder 

for tidligere og mere præcis diagnosticering samt skræd-

dersyet behandling af bl.a. kræft. Få et indblik i de nyeste 

diagnostiske metoder – og et kig ind i vores fascinerende 

krop –, når en række eksperter fra Aarhus Universitets- 

hospital stiller skarpt på diagnostik.

14/03:  Molekylær diagnostik med Next Generation 
Sekventering. Ole halfdan larsen, læge, klinisk 

lektor, Afdelingslæge, ph.d., Aarhus Universitet

21/03:  Hvad fortæller en blodprøve? Ebba nexø,  

professor, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital

28/03:  En diagnose efter døden. Ole ingemann hansen, 

vicestatsobducent, ph.d., Aarhus Universitets- 

hospital

04/04:  Medicinsk billeddiagnostik med fokus på 
forskellige skanningsmetoder. Jørgen Frøkiær, 

professor, overlæge nuklearmedicinsk Afdeling & 

PET-Centret, Aarhus Universitetshospital

Grøn er det nye sort  
– en bæredygtig fremtid

Holdnummer: 1911-443
Tid: 13/3, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Vi har brug for fremtidsbilleder, der 

skaber håb og handlinger for bæredyg-

tig omstilling. For kloden er udfordret 

– og dermed også de væsner, der lever 

på den – og det er let at blive grebet 

af afmagt, tvivl og frygt. Men afmagt 

spænder ben for nødvendige omstil-

linger af vores vaner og ikke mindst 

vores forståelser af, hvad det gode liv 

er. For at kunne navigere i en verden 

med klimaændringer, stigende ulig-

hed og tab af biodiversitet, men også 

med livgivende eksempler på, hvordan 

mennesker handler bæredygtigt, etisk 

og i fællesskaber, har vi brug for etiske 

kompasser. Viden og teknologi kan 

hjælpe os på vej, men vi har også brug 

for en forståelse af dannelse og etik, 

der medtænker bæredygtighed.

13/03:   Fremtidsscenarier – veje og 
vildveje mod et bæredygtigt 
liv. liv la Cour, cand.scient.pol., 

konsulent, Teknik og Miljø, 

Aarhus kommune

20/03:  Transformation gennem fæl-
lesskab og handling. Simon 

lægsgaard Madsen, cand.

theol., forstander, Brandbjerg 

højskole

27/03:  Bæredygtig dannelse – skit-
ser til en empatisk verden. 
lone Belling, cand.phil. og 

organisations- og ledelseskon-

sulent, liv og lederskab

03/04:  Hjertesprog, poesi og folkeli-
ge fællesskaber. Anders lau-

gesen, journalist og radiovært, 

dR
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Sæt turbo på retningen  
mod dit drømmeliv

Holdnummer: 1911-187
Tid: 17/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Johan Frederik Banzhaf, 
studieadjunkt i præstationspsykologi, 
Aalborg Universitet

har du kurs mod dine drømme? Og 

er du tilfreds med tempoet? investér 

en dag, og lær, hvordan du optimerer 

anvendelsen af din hjernes fantastiske 

potentiale. du bliver gennem dagen 

introduceret til strategier, værktøjer og 

konkrete anbefalinger, som er direkte 

anvendelige i dit eget liv. Målet er klar-

hed, mod og mentalt overskud – evnen 

til at bryde fri uden at svigte dine ek-

sisterende forpligtigelser. dagen er 

baseret på den nyeste forskning inden 

for neurofysiologi, motivations- og 

præstationspsykologi og struktureres, 

så din forståelse og praktiske anvend- 

else er i højsædet. hvis du ønsker at 

leve et ekstraordinært og meningsfyldt 

liv – og ønsker konkrete værktøjer til at 

sætte farten op i realiseringen af dine 

drømme –, så er denne dag for dig! 

Slip bekymringerne

Holdnummer: 1911-214
Tid: 9/4, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E, Ny Munkegade 118
Underviser: Pia Callesen, forfatter, cand.psych. og ph.d. i 
metakognitiv terapi samt klinikchef, Center for Kognitiv og 
Metakognitiv Terapi

hvordan takler vi bedst kriser? Ved at bearbejde dem? Vi 

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

rygsækken for dårlig bagage. Men psyken skal ikke betrag-

tes som en rygsæk. ifølge ny forskning inden for metakog-

nitiv terapi bør sindet i stedet betragtes som en si, hvor 

alt passerer, med mindre vi aktivt vælger at fastholde det. 

Bruger vi mange timer dagligt på at spekulere og bekymre 

os om, hvordan vi skal løse et problem, tapper vi os selv 

for energi og livsglæde. Men det handler ikke om at tvinge 

sig selv til kun at tænke positivt. i stedet skal vi fokusere 

på at tage styringen og begrænse vores grublerier. Få en 

introduktion til metakognitiv terapi, lær at identificere de 

tanker, der skaber bekymringer, og få konkrete øvelser til 

at håndtere og begrænse dine grublerier. Undervisningen 

tager afsæt i bogen ’lev mere, tænk mindre’ (Politikens 

Forlag).

Lev livet med Det Dobbelte KRAM

Holdnummer: 1911-127
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118
Underviser: Peter Thybo, master i læreprocesser, ph.d. i  
alm.pæd. og fysioterapeut

de fleste af os kender de traditionelle KRAM-faktorer (Kost, 

Rygning, Alkohol og Motion), der tilsammen giver et billed- 

e af et menneskes fysiske sundhed. Vi er dog blevet mere 

opmærksomme på, at den mentale sundhed er mindst lige 

så vigtig for et menneskes trivsel. Peter Thybo, specialist i 

sundhedsfremme og forebyggelse, har derfor suppleret de 

klassiske KRAM-faktorer med et mentalt sundheds-KRAM: 

Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring. Få indsigt i, 

hvordan vores fysiske helbred og mentale sundhed spiller 

sammen i dynamiske sammenhænge, og hvad du skal være 

særligt opmærksom på i forhold til din egen livskvalitet og 

dit ’psykiske immunsystem’. Forelæsningerne bygger på 

bogen ’det dobbelte KRAM’ (hans Reitzels Forlag). 

Menneskedyret – bliv 
klogere på dit indre ur-
menneske og de andre aber

Holdnummer: 1911-242
Tid: 17/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Jill Byrnit, cand.psych.aut. 
og ph.d. i evolutionspsykologi

hvad er mennesket for et dyr? Evolu-

tionspsykologien beskæftiger sig med 

den naturhistoriske udvikling af psy-

kisk liv og ser bl.a. på, hvordan men-

nesket ligner og adskiller sig fra andre 

dyr inden for vigtige områder som 

seksualitet, valg af partner, yngelpleje, 

gruppeliv og personlighedens opbyg-

ning. denne dag bliver vi med brug af 

en lang række herlige dyreeksempler 

og praktiske ’lege’ klogere på, hvad 

mennesket egentlig er for et dyr, og 

hvordan vi ofte handler ud fra følelser 

og instinkter, når der er noget på spil i 

vores liv. Kom og bliv klogere på dig selv.

”  Din hjerne rummer nøglen til dit 
drømmeliv, som kan låses op 
gennem en særlig kombination 
af neurobiologiske og præstations-
psykologiske faktorer.” 

Johan Frederik Banzhaf
Studieadjunkt i præstationspsykologi,  

Aalborg Universitet
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Teater & Tonic: Et liv med kræft

Holdnummer: 1911-344
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 18.00-21.00
Pris: 295 kr., studerende 225 kr. inkl. billet til forestil-
lingen ’En smule ubehag’ og gin & tonic
Sted: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21
Medvirkende: Per Smedegaard, direktør og kunst-
nerisk chef, Teatret Svalegangen, og Svend Aage 
Madsen, psykolog og forskningsleder, Rigshospitalet

Kræft er den store moderne dræber – og for 

mænd er særligt prostatakræft en risiko. Ca. 

4.500 mænd rammes af prostatakræft hvert 

år. Men hvad vil det sige at have kræft – både 

fysisk og psykisk? hvad sker der med dit selv- 

billede, når du går fra at være frisk og rask til at 

blive patient? Og hvorfor er sygdom så stort et 

tabu for særligt mænd? Få indblik i, hvad det vil 

sige at have en mandesygdom. Vi tager en aften 

i teatret og hører oplæg fra Svend Aage Mads- 

en,  forskningsleder på Rigshospitalet og for-

mand for Foreningen for mænds sundhed, og Per 

Smedegaard, instruktør for aftenens forestilling 

og kunstnerisk leder af Teatret Svalegangen. Til 

sidst læner vi os tilbage og oplever problematik-

ken iscenesat på en empatisk, rørende og mor-

som måde, når Teatret Svalegangen blænder op 

for forestillingen ’En lille smule ubehag’. 

Kort og godt om  
selvtillid og selvværd

Holdnummer: 1911-050
Tid: 11/4, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Irene Henriette Oestrich, adjungeret 
professor, ph.d., Skolen for Evidensbaseret Psykote-
rapi, Region Hovedstadens Psykiatri

Selvtillid og et godt selvværd er helt centralt for 

menneskers trivsel. Både selvtillid og et stærkt 

selvværd kræver gode sociale færdigheder, ev-

nen 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 forbedre 

gennem hele livet. Få kort og klar viden om selv-

tillid og selvværd samt gode råd og anvisninger 

til at styrke selvværd og selvtillid. Forelæsningen 

henvender sig til psykologer, pædagoger, lærere 

og andre, der har interesse for arbejdet med selv-

værd og psykisk modstandskraft. Undervisning- 

en tager afsæt i bogen ’Kort & godt om selvtillid 

& selvværd’ (dansk Psykologisk Forlag). 

Sunde børns problemer

Holdnummer: 1911-049
Tid: 11/4, 1 torsdag, 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, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Lars Rasborg, cand.psych., 
praktiserende psykolog

Emma på tre år afviser sin mor og vil 

kun have hjælp af sin far. Og Mads på 

14 år passer ikke skolen. det er eksem-

pler på sunde børns problemer. i en tid, 

hvor mange børn får psykiatriske diag-

noser, er det vigtigt at fortælle, at børn 

faktisk godt kan være sunde, også selv 

om nogle har afgrænsede problemer. 

Særligt fordi det i mange tilfælde er 

muligt for forældrene selv med passen-

de vejledning at afhjælpe problemerne 

– eventuelt i samarbejde med barnets 

pædagoger og lærere. Undervisningen 

giver indblik i basal psykologisk viden 

om børns udvikling og henvender sig 

til såvel forældre og bedsteforældre 

som pædagoger, undervisere og psy-

kologer. Aftenen tager afsæt bogen 

’Sunde børns problemer’ (Akademisk 

Forlag), som kan inkluderes i prisen. 

Parkour har ingen alder, og disciplinen 
har ligheder med bl.a. yoga, hvor der 
også er fokus på forbindelsen mellem 
krop og sind. 
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Kort og godt om vrede

Holdnummer: 1911-329
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Stine Bjerrum Møller, specialpsykolog 
og ph.d., leder af Forskningsenhed for Psykoterapi, 
Psykiatrisk Center Stolpegård

Vi kan alle komme til at hidse os lidt for meget op. 

Fx i trafikken, når de andre trafikanter kører helt 

forfærdeligt. Eller på kontoret, når computeren 

igen arbejder for langsomt. Og måske kommer 

vi til at bide af vores nærmeste, når vi er under 

pres. hvis du kan genkende dig selv i dette, er 

du helt normal. Alle oplever vrede, og undersø-

gelser viser faktisk, at de fleste af os bliver vre-

de flere gange om ugen – ja måske dagligt. Men 

nogle gange bliver vreden for hyppig, intens eller 

langvarig, og det påvirker både den vrede og de 

pårørende. Få et indblik i vredens univers og en 

række håndgribelige værktøjer til at håndtere 

vrede. Forelæsningen er bl.a. relevant for fami-

liemedlemmer, behandlere og andre, der ofte er 

i kontakt med mennesker med voldsom vrede. 

Undervisningen bygger på bogen ’Kort & godt 

om vrede’ (dansk Psykologisk Forlag). 

Mærk efter!  
Om stress og selvregulering

Holdnummer: 1911-318
Tid: 25/4, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge og 
specialist i klinisk sexologi

Flere og flere danskere føler sig stressede og 

mange i en sådan grad, at det går ud over glæ-

den, trivslen og sundheden. Stress findes i flere 

varianter: Følelsesmæssig, mental og biologisk 

stress. i håndteringen af stress har fokus i åre-

vis især været på arbejdsrelateret, mental stress, 

men følelsesmæssig stress i alle livets relatio-

ner – fx med familie, venner og kollegaer – fyl-

der også meget. Ofte mere end det adresseres. 

Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Mærk efter! 

– og gør det i tide’ (Forlaget Mindspace), der be-

skriver helt nye aspekter af emotionel stress, og 

hvordan vi alle kan lære at håndtere det på mere 

hensigtsmæssige måder. du får brugbar viden 

og konkrete redskaber, som du både kan bruge 

på dig selv og i dit arbejde.

Flow, krop og bevægelse 50+

Holdnummer: 1911-464
Tid: 27/4, 1 lørdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Dokk1, mødelokale M2, Hack Kampmanns 
Plads 2
Undervisere: Signe Højbjerre Larsen, adjunkt og 
ph.d. i parkour, Syddansk Universitet og Ilir Hasani, 
professionel parkourudøver, direktør i Team JiYo

i dag forbinder de fleste nok parkour med unge 

mennesker, der springer gennem byen, men filo-

sofien bag parkour og de fysiske og mentale tek-

nikker er for alle. Parkour har i den forstand lig-

heder med fx yoga og mindfulness i bevægelse, 

hvor der også er fokus på forbindelsen mellem 

krop og sind. denne dag kan alle 50+ være med, 

når vi stiller skarpt på bevægelsesfrihed, kreati-

vitet og flow i parkour. Få forskningens svar på, 

hvad parkour er og kan, og mærk gennem prak-

tiske øvelser, hvordan man på legende og kreativ 

vis benytter byens rum til at udforske kroppens 

fysiske potentiale og udfordrer egne mentale 

grænser. 

10.30:  Introduktion til parkour – teori og 
filosofi

14.30:  Parkour i praksis – udendørs øvelser i 
området

Livet med Parkinson

Holdnummer: 1911-309
Tid: 2/5, 2 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Parkinsons sygdom er en af de mest alminde- 

lige neurologiske sygdomme i danmark. Op imod 

8.000 danskere lider af sygdommen, der også på-

virker mange pårørende. Typisk rammer sygdom-

men omkring 60-års alderen, men den kan også 

ramme yngre personer. de fleste kender symp- 

tomerne så som rysten, langsomme bevægelser 

og stivhed i musklerne, men ofte er der langt 

tidligere tegn. hør, hvad den seneste forskning 

viser om årsag, symptomer, diagnosticering, be-

handling og ikke mindst om den psykiske påvirk-

ning af både patienter og pårørende. 

02/05:  Årsag, symptomer, diagnosticering og 
behandling. Per Borghammer, professor 

i nuklearmedicin og neurovidenskab, 

Aarhus Universitetshospital

09/05:  Livet med Parkinsons sygdom. 
Susanne Ohrt, psykolog og specialist i 

sundhedspsykologi

Alt hvad du bør vide  
om psykologi

Holdnummer: 1921-046
Tid: 2/9, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E,  
Ny Munkegade 118

hvordan fungerer menneskets hu-

kommelse, hvad påvirker vores socia-

le adfærd, og hvordan udvikles vores 

personlighed? Psykologi handler om 

at forklare, hvorfor vi mennesker ople-

ver, føler, tænker, handler og udvikler 

os, som vi gør. Få indblik i de vigtigste 

milepæle inden for psykologien, og bliv 

introduceret til den nyeste viden på 

området. Forelæsningerne giver des-

uden redskaber til refleksion og ana-

lyse af psykologiske problemstillinger.

02/09:  Kognitionspsykologi. dorthe 

Kirkegaard Thomsen, pro-

fessor i kognitionspsykologi, 

Aarhus Universitet

09/09:  Læringspsykologi. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet

16/09:  Udviklingspsykologi. 
Peter Krøjgaard, professor i 

udviklingspsykologi, Aarhus 

Universitet

23/09:  Socialpsykologi. inger Glavind 

Bo, lektor i socialpsykologi, 

Aalborg Universitet

30/09:  Anvendt psykologi. Thomas 

Koester, cand.psych., FORCE 

Technology, Afdelingen for 

Anvendt Psykologi
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Hjernen i historien

Holdnummer: 
Tid: 3/9, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ole Lauridsen, lektor i un-
dervisning og læring, Aarhus Universitet

Vores viden om kroppens organer og 

deres funktioner har udviklet sig gen-

nem historien og især i de sidste godt 

hundrede år. Også vores viden om hjer-

nen er blevet større, men langt fra fuld-

kommen. Samtidig er der stadig meget 

af den tidligere – og nu ikke længere 

gangbare – viden, der hænger ved og 

forplumrer feltet. det gælder fx inden 

for vores viden om hjernen og læring, 

hvor mange ’neuromyter’ fortsat stor-

trives. i denne forelæsningsrække ser 

vi nærmere på baggrunden for mange 

af fejlopfattelserne omkring hjernens 

funktioner. Vi dykker ned i historien og 

skiftende tiders opfattelse af hjernen, 

og vi gør status på, hvad vi i hovedtræk 

reelt ved om hjernens funktionelle krin-

kelkroge. Kom og få et anderledes per-

spektiv på hjernen, mens vi bevæger 

os igennem forskellige tiders ånds- og 

kulturhistorie.

Kunsten at glædes

Holdnummer: 1921-038
Tid: 10/10, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge og 
specialist i klinisk sexologi

Flere og flere danskere føler sig så stressede i 

dagligdagen, at det går ud over livsglæden og 

evnen til at arbejde og fungere normalt – også 

socialt. Så hvordan kan du undgå, at den travle 

tid belaster dig, så du mister glæden, lysten og 

energien? det kan i den grad øge livskvaliteten 

at kunne glæde sig på andres vegne og dele sin 

glæde med andre. Vi skal ikke alene tænke på 

vores egen glæde, men i høj grad også have fo-

kus 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 arbejdsrelationer 

– samt øge din robusthed mod stress. Undervis-

ningen tager afsæt i bogen ’Medglæde – kunsten 

at glæde sig med andre’ (Forlaget Ella).

Temalørdag om kærlighed

Holdnummer: 1921-042
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118

Filosofi har med kærlighed at gøre – filosofi be-

tyder faktisk ’kærlighed til visdom’. derfor er en 

filosofisk tilgang til kærligheden både et kursus 

om følelsen og en introduktion til filosofien selv. 

Psykologien behandler de sindstilstande, vi op-

lever som mennesker – både de hårde og de op-

løftende. hvad sker der fx med krop og sind, når 

vi forelsker os? Mange af os går med drømmen 

om at finde den eneste ene, men hvor kommer 

denne drøm fra, og har den forandret sig gennem 

historien? denne dag sætter vi spot på fæno- 

menet kærlighed fra tre vinkler – filosofiens, psy-

kologiens og historiens. 

10.00:  Psykologien. Asger neumann, psykolog 

og ekstern lektor i psykologi, Aarhus 

Universitet

11.45:  Frokostpause
12.15:  Filosofien. Kasper lysemose, postdoc i 

filosofi, Aarhus Universitet

14.15:  Historien. Katrine Frøkjær Baunvig, 

leder af Grundtvig Centeret, Aarhus 

Universitet

Kunsten at dvæle i dialogen

Holdnummer: 1921-056
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Pris inkl. bog: 642 kr., studerende 472 kr.  
(bog værdi 279 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- 
og sportspsykologi, Københavns Universitet

hvad kendetegner den bæredygtige og menings- 

fulde samtale, der giver værdi for samtaleparter-

ne? ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælp-

somme og nyttige for den enkelte person. det er 

vigtigt at forstå såvel den sociale som den orga-

nisatoriske ramme for samtalen for at kunne give 

den værdi og mening. hvis vi dvæler i dialogen, 

åbner der sig nye muligheder for en grundlæg-

gende forståelse af os selv og hinanden. Få input 

til at lytte til dig selv og den anden i dialogen, 

så du opnår en bæredygtig og meningsfuld sam-

tale. Forløbet henvender sig bl.a. til dig, som har 

brug for en introduktion til at være dialogholder 

for professionelle, transformative og støtten-

de samtaler. Forelæsningerne bygger på bogen 

’Kunsten at dvæle i dialogen’ (dansk Psykologisk 

Forlag), som kan tilkøbes. 

Kort og godt om gigt.  
Slid- og leddegigt

Holdnummer: 1921-078
Tid: 9/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og 
klinisk lektor i reumatologi, Aarhus Universitet

Smerter, ømme og stive led og nedsat be-

vægelighed. Slidgigt er en folkesygdom, og det 

er langt den mest udbredte af alle gigtsygdom-

me. Over 300.000 danskere har fået diagnosen, 

og nogle lever fint med sygdommen, mens 

andre lider af voldsomme smerter, nedsat be-

vægelighed og forringet livskvalitet. leddegigt 

er en inflammatorisk gigtsygdom, og ca. 1.700 

personer får hvert år stillet diagnosen kronisk 

leddegigt i danmark. Sygdommen rammer kvind-

er tre gange så hyppigt som mænd. Men hvad 

er gigt egentlig? hvad er forskellen på slid- og 

leddegigt, og hvad kan man selv gøre for at be- 

vare et godt og aktivt liv? hør om sygdommenes 

årsager, symptomer og behandlingsmuligheder, 

og få indblik i den nyeste forskning på området.

”Tidligere blev folk 
invalide af ledde-
gigt. Mange sad i 
kørestol, og nogle 
døde unge. Men  det 
er vi ovre nu, og det 
er blandt andet 
derfor, vi læger 
synes, at leddegigt 
er så interessant. Vi 
er virkelig nået langt 
med behandlingen.”  

Mogens Pfeiffer Jensen
Overlæge og klinisk lektor i reumatologi 

Aarhus Universitet
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Simona Zetterberg Gjerlevsen  
– den fantastiske fiktion

Holdnummer: 1911-406
Tid: 20/2, 1 onsdag, kl. 10.00-12.00
Pris: 175 kr. inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Underviser:  Simona Zetterberg Gjerlevsen, adjunkt i nordisk sprog og 
litteratur, Aarhus Universitet

Fiktionen kan give os en god læseoplevelse, når vi sidder i sofahjørn- 

et på en kølig efterårsdag, men den kan også få os til at ændre vores 

syn på kærlighed, krig, natur og meget mere. Vi kan blive så opslugte 

af fortællingen, at vi bliver følelsesmæssigt forbundet med dens ka-

rakterer og både griner og græder med dem i medgang og modgang. 

Mød Simona Zetterberg Gjerlevsen til en snak om romangenren, fik-

tionens væsen og funktion, og få måske svar på, hvad der er verdens 

første roman. Vi vil tale om, hvorfor fiktion er fantastisk.

Søren Hein Rasmussen – døden i mellemkrigstiden

Holdnummer: 1911-416
Tid: 6/3, 1 onsdag, kl. 10.00-12.00
Pris: 175 kr. inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Underviser:  Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie og forfatter, Mega-
Nørd

Mellemkrigstiden er massekulturens første store periode. her slår 

et ideal igennem om et menneskeligt fælleskab baseret på forbrug 

i overflod af standardiserede varer. Bag de optimistiske budskaber 

om et nyt fællesskab lurer skrækken for døden. Første Verdenskrig 

og den spanske syge i dens kølvand trækker lange skygger, og nye 

krige hærger mange steder i verden. Krig er en kilde til stor bekym-

ring, og det ender ganske rigtigt galt. hør Søren hein Rasmussen 

fortælle om dødens rolle i mellemkrigstiden.

Hans Jørgen Frederiksen  
– kunsten er et supplement til fornuften

Holdnummer: 1911-408
Tid: 20/3, 1 onsdag, kl. 10.00-12.00
Pris: 175 kr. inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, Aarhus 
Universitet

hvad er kunst? Kunst kan være mange ting – og kunsten kan mange 

ting. Og det er ikke sikkert, at kunsten kan det samme for alle. Kunst-

neren laver en fortolkning af virkeligheden, som han eller hun opfat-

ter den – og det kan igen opleves forskelligt af os som beskuere. Mød 

kunsthistoriker hans Jørgen Frederiksen til en morgenmads-snak 

om kunstens rolle i vores liv. hvornår kan noget kaldes kunst – og 

hvornår kan det ikke? hvorfor har vi brug for kunsten? Og hvorfor er 

der uenighed om, hvad god kunst er?

Lone Kølle Martinsen  
– kan vi stole på historien?

Holdnummer: 1911-407
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 10.00-12.00
Pris: 175 kr. inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Underviser: Lone Kølle Martinsen, ph.d., seniorforsker i historie,  
Aarhus Universitet

Kan vi finde sandheden i historien? Udlægningen af historiske begi-

venheder afhænger meget af øjnene, der ser. Er vi på de sejrende el-

ler de slagnes side i en krig? Jublede vi, eller drak vi gravøl, da Thor-

vald Stauning blev danmarks første socialdemokratiske minister? Og 

er det en god eller en dårlig idé for danmark at være medlem af EU? 

denne formiddag har vi inviteret lone Kølle Martinsen indenfor til 

en morgenmads-snak om historiens mange udlægninger, kvinderne i 

Grundtvigs tekster og det europæiske projekt.

Vidensbrunch
– forskersamtaler 
på Dokk1
Få stillet både nysgerrighed og appetit til Vidensbrunch, og få et kig ind 
bag kulisserne i forskningens verden, når forskere samtaler med rektor 
Sten Tiedemann fra Folkeuniversitetet i Aarhus.
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Galakser

Holdnummer: 1911-210
Tid: 9/1, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15. Ingen 
undervisning 13/2
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: Ole Rømer-Observatoriet, Observa-
torievejen 1, ved væddeløbsbanen
Underviser: Peter Bjørnholt, cand.scient. 
i astronomi

Galakser – de største samlinger af 

stjerner i Universet – forundrer og 

overrasker til stadighed astronomer, 

især med deres afgørende rolle i for-

tællingen om Universets seneste 13 

milliarder års udvikling. Galaksernes 

forskellighed, dannelse og udvikling 

er de centrale emner for forløbet, hvor 

vores egen galakse, Mælkevejen, spiller 

en afgørende rolle. desuden vil vi se 

nærmere på den nyeste forskning om 

mørkt stof, sorte huller, quasarer og ga-

laksesammenstød. derudover kommer 

vi omkring galaksehobe og dermed 

også de største strukturer i Universet 

– netop konstrueret af galaksehobe 

og galaksesuperhobe. Vi skal desuden, 

hvis vejret tillader det, observere årsti-

dens interessante stjernehimmel med 

Ole Rømer Observatoriets teleskoper.

Jordens klima og klimaforandringer

Holdnummer: 1911-006
Tid: 23/1, 4 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118

hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad ved vi om 

klimaændringer over de sidste tusinder af år? 

hvad sker der egentlig, når temperaturen sti-

ger, og hvad betyder det for os i danmark og i 

resten af verden – for landbrug, fødevarer, fiskeri 

og energi? Jordens klima er i forandring og tem-

peraturen på kloden er stigende. Bliv klogere på, 

hvorfor klimaændringer opstår, og hvad det rent 

faktisk har af konsekvenser. Og få indblik i, hvad 

klimaændringerne får af betydning for Jordens 

og vores fremtid, hvordan vi kan imødegå æn-

dringerne, og hvilke politiske problemstillinger vi 

kommer til at stå overfor.

23/01:  Klimaforandringernes konsekvenser 
– globalt og lokalt. Jesper Theilgaard, 

stifter af klimaformidling.dk og klima-

ekspert på dR

30/01:  Hvad er klima – om jordens klima-
systemer og de store kredsløb. Jens 

Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i 

klimaændringer, dTU Space

06/02:  Klimaforandringer – fra fortiden til i 
dag. Marit-Solveig Seidenkrantz, profes-

sor i geologi, Aarhus Universitet

13/02:  Fremtidens fødevarer og energi. 
Jørgen Eivind Olesen, sektionsleder og 

professor i agroøkologi, Aarhus  

Universitet

En verden under overfladen

Holdnummer: 1911-211
Tid: 28/1, 5 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Omkring 70 % af Jordens overflade består af hav, 

men livet under havets overflade er et mysterium 

for de fleste. her lever fisk, planter og pattedyr, 

der er helt afhængige af det salte vand – og i de 

dybeste have lever forunderlige væsner, som 

måske aldrig ser dagens lys. det enorme hav 

rummer en meget varieret biodiversitet og har 

desuden stor betydning for stofomsætningen og 

klimaet. Samtidig er havet også let påvirkeligt af 

menneskelig aktivitet og forurening i form af næ-

ringsstoffer – og store stykker plastik og mikro- 

plastik ender ofte i de marine områder. Kom med 

forskerne på dybt vand, og bliv meget klogere på 

det liv, der udspiller sig under havets overflade. 

28/01:  Planter. Birgit Olesen, lektor i akvatisk 

biologi, Aarhus Universitet, og dorte 

Krause-Jensen, seniorforsker i marin 

økologi, Aarhus Universitet

04/02:  Fisk. Peter Grønkjær, lektor i akvatisk 

biologi, Aarhus Universitet

11/02:  Dybhavet. Ronnie n. Glud, professor i 

biologi, Syddansk Universitet

18/02:  Havpattedyr. Jakob Tougaard, senior-

forsker i havpattedyrforskning, Aarhus 

Universitet

25/02:  Plastik. Torkel Gissel nielsen, professor 

i havøkologi, danmarks Tekniske  

Universitet

Naturvidenskab  
og teknologi



Kosmisk stråling

Holdnummer: 1911-232
Tid: 28/1, 5 mandage, kl. 19.15-21.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr. Gratis for 
medlemmer af Astronomisk Selskab, men 
tilmelding nødvendig
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E,  
Ny Munkegade 118
Tilrettelægger: Johan Peter Uldall 
Fynbo, professor i astrofysik, Niels Bohr 
Instituttet

Traditionelt handler astronomien 

om, hvad vi kan uddrage af viden om 

Universet fra det lys, der kommer fra 

stjernerne, men der findes også andre 

former for stråling fra kosmos. i den-

ne forelæsningsrække fokuserer vi 

på disse former for kosmisk stråling, 

og hvilke besynderlige og energiske 

processer der genererer dem – fra Big 

Bang selv til kraftige magnetfelter og 

shock-fronter i supernovarester. 

28/01:  Solar activity and cosmic rays 
(På letforståeligt engelsk). 
heidi helena Korhonen, lektor 

i astronomi, niels Bohr  

instituttet

25/02:  IceCube. Morten Medici, 

ph.d., forsker i eksperimentel 

subatomar fysik, Københavns 

Universitet

18/03:  Kosmiske stråler. Jens Olaf 

Pepke Pedersen, seniorforsker 

i klimaændringer, dTU Space

08/04:  Miyake-begivenheder. 
Christoffer Karoff, lektor i 

astronomi, Aarhus Universitet

06/05:  Den kosmiske baggrunds- 
stråling. Michael J.d. lin-

den-Vørnle, astrofysiker og 

chefkonsulent, dTU Space

Det forunderlige menneske 

Holdnummer: 1911-271
Tid: 29/1, 8 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1.070 kr., studerende 650 kr. (bog værdi 250 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118

har du tænkt over, at din adfærd er formet af din biologi 

og af vores kultur? du er så at sige et biokulturelt væsen. 

Af natur er vi sociale væsener, og familie og venskaber er 

noget af det vigtigste for os. i samspillet med andre kan 

vi dele viden, regler og kultur – bl.a. fordi vi gennem evo-

lutionen har udviklet evnen til at tale. Vi tilbereder vores 

mad, så den giver mere næring. Vi pynter os, fordi vi er 

æstetiske væsener. Vi er også både politiske, musikalske, 

overtroiske og seksuelle. Mennesket er i sandhed et for- 

underligt væsen: Biologisk og abeagtigt, men også kultu-

relt og opfindsomt. i denne forelæsningsrække gør en stri-

be skarpe forskere os klogere på menneskets biokulturelle 

adfærd. Forelæsningsrækken bygger på bogen ’Menneske, 

kultur, evolution – et biokulturelt perspektiv’ (Aarhus Uni-

versitetsforlag), der kan tilkøbes. 

29/01:  Kulturel evolution. Felix Riede, professor MSO i 

forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet

05/02:  Det politiske dyr. Michael Bang Petersen,  

professor i statskundskab, Aarhus Universitet

12/02:  Religioner og ritualer. Jesper Sørensen, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

19/02:  Menneskets sprog. Alexandra Regina Kratschmer, 

lektor i lingvistik, Aarhus Universitet

26/02:  Gys og gru i litteraturen. Mathias Clasen, lektor i 

engelsk, Aarhus Universitet

05/03:  Det biokulturelle menneske. Casper Andersen, 

lektor i idéhistorie, Aarhus Universitet

12/03:  Æstetik og fetichisme. henrik høgh-Olesen, 

professor i psykologi, Aarhus Universitet

19/03:  Neandertaleren i os. Trine Kellberg nielsen, ph.d. 

i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet

Værd at vide om astronomi

Holdnummer: 1911-107
Tid: 20/2, 4 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Tilrettelægger: Ole Eggers Bjælde, astro-
fysiker og undervisningsudvikler, Aarhus 
Universitet

de fleste af os har nok prøvet at kigge 

ud i det enorme Univers og stillet os 

selv spørgsmål som: hvad består en 

stjerne af? hvor mange galakser findes 

der? Og hvordan blev Jorden dannet? 

der findes uendeligt mange spørgsmål 

om Universet, men hvor meget ved vi 

egentlig om det store rum omkring os? 

Universet har forundret og fascineret 

adskillige generationer af astronomer, 

og vi bliver hele tiden klogere, men der 

er stadig mange ubesvarede spørgs-

mål. Kom med på en spændende rejse 

gennem Universet, når fire forskere gør 

dig klogere på alt det, vi nu ved om 

Universets bestanddele. Forløbet er 

for dig, der gerne vil have styrket din 

basale viden om astronomi, og for dig, 

der gerne vil høre mere om de nyeste 

forskningsresultater. 

20/02:  Galakser. Ole Eggers Bjælde, 

astrofysiker og undervisnings-

udvikler, Aarhus Universitet

27/02:  Planeter. Mads Fredslund 

Andersen, SOnG manager 

og astrofysiker ved Stellar 

Astrophysics Centre, Aarhus 

Universitet

06/03:  Stjerner. Majken Brahe  

Ellegaard Christensen, cand.

scient i astrofysik

13/03:  Jorden og Solen. Christoffer 

Karoff, lektor i astronomi, 

Aarhus Universitet

Naturvidenskab  
og teknologi

” Ideen om det vilde hulemenneske 
forsvinder i takt med, at nye bane- 
brydende forskningsresultater understøtter,  
at neandertalerne var mere lig os end  
tidligere antaget.”

Trine Kellberg Nilsen
Postdoc i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet
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Jordens skatte – råstoffer

Holdnummer: 1911-288
Tid: 23- 24/2, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 820 kr., studerende 500 kr. inkl. kompendium
Maks. 20 deltagere
Sted: AU, Institut for Geoscience, bygning 1675, 
lokale 117, Høegh-Guldbergsgade 2
Underviser: Hans Dieter Zimmermann, lektor 
emeritus i geologi, Aarhus Universitet

Vidste du, at hvert menneske på kloden i løbet af 

sit liv gennemsnitligt forbruger 1.400 tons indu-

strimineraler, malme og energiråstoffer? det sva-

rer til fragten af et godstog med 30 til 40 vogne. 

Civilisationen kan ikke eksistere uden Jordens 

ressourcer. huse, keramik, cement, værktøjer, bi-

ler, smartphones – intet af alt dette fandtes uden 

råstoffer og de materialer, vi fremstiller af dem. 

hvilke mineraler, malme og bjergarter er der tale 

om? hvor forekommer de, og hvordan bliver de 

dannet? hvor finder man guld og diamanter – 

eller sjældne jordarter? hvor og hvordan opstår 

olie- og gasforekomster? Forelæsningerne vil be-

lyse disse spørgsmål og ledsages af øvelser, hvor 

vi både studerer eksempler på vigtige industri- 

og malmmineraler og ser på prøver af kilde- og 

reservoirbjergarter for olieforekomster. 

Vedvarende energi

Holdnummer: 1911-110
Tid: 19/3, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Global opvarmning er en af vor tids største ud-

fordringer, og spørgsmålet om, hvordan vi kan 

udvikle vedvarende energi og sikre et bære-

dygtigt miljø, står højt på den politiske agenda 

– både i danmark og internationalt. der bliver 

forsket på fuld kraft i udviklingen af vedvarende 

energiformer, men hvor langt er vi kommet? Fire 

forskere fortæller om forskellige energityper og 

om lagring af energi – en af de helt store udfor-

dringer inden for fremtidens energiforsyning. 

19/03:  Energikonvertering – brændselscel-
ler, brint og elektrolyse. Anne hauch, 

seniorforsker i energikonvertering og 

-lagring, danmarks Tekniske Universitet

26/03:  Vindenergi. niels-Erik Clausen, lektor i 

vindenergi, danmarks Tekniske  

Universitet

02/04:  Solenergi. Peter Sommer-larsen, 

centerchef for plastteknologi, danmarks 

Teknologiske institut

09/04:  Fusionsenergi. Jens Juul Rasmussen, 

professor i fysik, danmarks Tekniske 

Universitet

Gravitationsbølger  
– en begivenhed, der  
rystede verden

Holdnummer: 1911-172
Tid: 8/4, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Thomas Tauris, professor i 
teoretisk astrofysik, Aarhus Universitet

nobelprisen i fysik 2017 gik til de tre 

ophavsmænd bag de første målinger 

af gravitationsbølger. Men hvad er gra-

vitationsbølger, hvorfor blev nobelpri-

sen uddelt med de indledende ord ’An 

event that shook the world’, hvorfor er 

det en markant begivenhed i astrofy-

sikkens historie, og hvad kan vi lære 

gennem observationer af disse bølger? 

For at få svarene på disse spørgsmål 

må vi omkring flere fysikrelaterede 

emner som relativitetsteori, bølger og 

elektromagnetisme, så vi sidste un-

dervisningsgang kan både se og høre, 

hvor eksotisk Universet virkelig er.

Verdens ender

Holdnummer: 1911-183
Tid: 9/4, 1 tirsdag, kl. 17.30-20.15
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Ole Eggers Bjælde, 
astrofysiker og undervisningsudvikler, 
Aarhus Universitet, og Linda Greve, ph.d. 
i virksomhedskommunikation og under-
visningsudvikler, Aarhus Universitet

En astrofysiker og en teolog tager ver-

dens ender under kærlig, videnskabelig 

behandling. Mennesket har til alle tider 

forsøgt at forklare verdens skabelse og 

undergang. Vi ser på myterne i religio-

nerne og fysikken. Vi ser på sprogets 

betydning for forståelsen af tid. Og vi 

ser på, hvordan enderne ser ud fra to 

helt forskellige standpunkter. Kom med 

på en rejse ud i Universet og ind i fore-

stillingerne.

” Ønsket om forståelse og erkendelse er 
altid foregået i to retninger – udad som 
opdagelsesrejsende mod nye horisonter med 
ønsket om at erkende, hvordan verden og 
Universet ser ud, men også indad mod os 
selv og forståelsen af hvorfor.”

Ole Eggers Bjælde 
Astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet
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Forårsbotanik i Aarhus og omegn

Holdnummer: 
Tid: 9/4, 8 tirsdage, kl. 18.30-21.00. Se datoer på fuau.dk
Pris: 1220 kr., studerende 700 kr.
Maks. 24 deltagere
Sted: AU, bygning 1135, lokale 132 (Indgang: bygning 1130),  
C.F. Møllers Allé 3
Underviser: Peter Wind, cand.scient. i biologi, Aarhus  
Universitet

Forløbet har fokus på bestemmelse af almindelige, vilde 

danske planter. der lægges endvidere vægt på at præsen-

tere den udvikling, mange vilde planter gennemgår i løbet 

af forårsmånederne, og at vise vilde planter i deres naturli-

ge omgivelser. ifølge dansk Flora forekommer der omkring 

1.200 planter i danmark, som der præsenteres et udvalg 

af. der lægges vægt på grupper, der blomstrer i det tidlige 

forår som lilje-, jordrøg-, nellike-, ranunkel- og violfamilien. 

Forløbet er tilrettelagt således, at du som deltager kan op-

bygge fortrolighed og sikkerhed ved artsbestemmelse af 

disse grupper ved bl.a. at få præsenteret nogle af de mest 

almindelige arter. Samtidig vil du få lejlighed til at afprøve 

værktøjer til sikker bestemmelse af disse arter både i kur-

sussal som i felten, hvor der vil være lejlighed til at blive 

fortrolig med deres habituelle karakterer. de sidste seks 

gange er ekskursioner til lokaliteter i Aarhus og omegn.

Mennesket i en  
digital fremtid

Holdnummer: 1911-178
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jacob Sherson, professor MSO i fysik og astro- 
nomi, Aarhus Universitet

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

Mens nogle fremtidsforskere spår, at computerintel-

ligens i løbet af få årtier vil overhale den menneske- 

lige, 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 forsknings- 

udfordringer i form af computerspil. Foreløbig har mere 

end 250.000 mennesker fra hele verden bidraget til at løse 

problemer i alt fra kvantefysik til hjerneforskning ved hjælp 

af deres menneskelige intuition. i et tværfagligt samarbej-

de studerer forskerne nu den enorme mængde data for 

at forstå, hvordan den menneskelige hjerne fungerer for 

forhåbentlig at kunne bruge den nye viden til at designe 

en fremtid, hvor arbejdspladser skabes i synergien mellem 

menneskelig og kunstig intelligens.

Månelandingen 1969:  
Et lille skridt for mennesket

Holdnummer: 1911-474
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 19.00-21.00
Pris: 200 kr., studerende 150 kr.
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4
Medvirkende: Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus 
Universitet og Jysk Akademisk Kor

”Et lille skridt for mennesket – et stort spring for menneskeheden”. i 2019  

er det 50 år siden, at to amerikanske astronauter landede med Apollo 11  

på Månens overflade. Siden har der ad flere omgange været sået tvivl 

om månelandingens troværdighed, og mange mener, at den aldrig fandt 

sted. denne aften markerer vi månelandingens 50 års jubilæum med en 

videnskoncert, hvor korarrangementer og forskning smelter sammen.  

Jysk Akademisk Kor sætter den kunstneriske ramme for månelandingen med 

korarrangementer, der både i tekst, musik og stemning kredser om menneskets 

plads i Universet. Astrofysiker Ole Eggers Bjælde gør dig samtidig klogere på 

den ostelignende Måne og månelandingen. Fandt den mon sted? hvorfor har 

ture til Månen været sparsomme siden? Og hvad finder vi egentlig på Månen?

Foredrag og  
videnskoncert 

NaturvideNskab og tekNologi 37



Fossiler ved de danske kyster

Holdnummer: 1911-378
Tid: 25/4 og 2/5 kl. 17.30-19.15 og  5/5 kl. 10.00-15.00
Pris: 570 kr., studerende 325 kr. 
Maks. 40 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Line Henriette Broen, geolog,  
Aarhus Kommune

hvem har ikke samlet et forstenet søpindsvin op 

og undret sig over, hvor det kommer fra, og hvor-

dan det blev til? Undergrunden under danmark 

er fuld af spor efter et urhav, som eksisterede for 

millioner af år siden. Sporene finder vi overalt ved 

kysterne, i grusgrave og kalkbrud. Bliv klogere på 

sporene efter urhavets eksotiske dyreliv – fra tri-

lobitter, hajtænder og krabbeboller til de mange 

forskellige søpindsvin. hør, hvordan de er blevet 

til fossiler, og hvordan du kan aflæse deres histo-

rie. du er velkommen til at medbringe dine egne 

fund til fremvisning og evt. bestemmelse. Søndag 

tager vi ud til en spændende lokalitet maks. en ti-

mes kørsel fra Aarhus, hvor vi selv prøver at finde 

fossiler. der er tips til, hvad man skal kigge efter, 

og hvor de gode lokaliteter i øvrigt er i danmark. 

25/04:  Forelæsning
02/05:  Forelæsning
05/05:  Ekskursion

Vaccination – skal, skal ikke?

Holdnummer: 1921-111
Tid: 5/9, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Uffe B. Skov Sørensen, dr. med.,  
Statens Serum Institut og lektor i biomedicin, 
Aarhus Universitet

Gennem historien har epidemier kostet millioner 

af menneskeliv. En af lægevidenskabens store 

fremskridt har derfor været udviklingen af effek-

tive vacciner til forebyggelse af mange alvorlige 

infektionssygdomme. i nyere tid er debatten om 

vaccinationers (bi)virkninger opblusset, og der-

for forsøger vi denne aften at nuancere debatten. 

der kastes lys over udviklingen af de første vac-

ciner, vaccinationers betydning for folkesund-

heden og naturligvis ser vi også nærmere på de 

nyeste vacciner, der er taget i brug inden for de 

seneste år. Få indblik i vacciners virkningsmeka-

nismer og de faktorer, der har betydning for de-

res effektivitet. hør også, hvorfor man anvender 

vacciner og opnå et bedre grundlag for at følge 

med i den offentlige debat.

Videnskaben 
bag maden

Videnskaben bag maden:  
Molekylær gastronomi – smag på molekylerne i maden

Holdnummer: 1911-473
Tid: 7/2, 1 torsdag, kl. 17.00-20.00
Pris: 480 kr., studerende 430 kr. inkl. middag med vin
Sted: Kemisk Institut, Auditorium I, Langelandsgade 140
Underviser: Karl Anker Jørgensen, professor i kemi, Aarhus Universitet

hvad er de nye tendenser i den molekylære gastronomi? Er det ’node-to-node cuisine’ 

udviklet af den molekylære gastronomis fader hervé This, eller er det iBM’s Watson 

supercomputer-projekt, hvor nye smagsoplevelser bliver frembragt af avancerede com-

puterberegninger? Få et enestående indblik i videnskabens, og især molekylernes og 

kemiens, betydning for den mad, vi spiser, og den smagsoplevelse, vi får. hør bl.a. om, 

hvordan man ud fra råvarernes molekylære struktur kan sammensætte fantastiske eller 

uventede smagsoplevelser. Efter forelæsningen serveres en delikat middag med ekspe-

rimenterende retter baseret på den molekylære gastronomi. 

Videnskaben bag maden: Blæksprutter som mad

Holdnummer: 1921-113
Tid: 31/10, 1 torsdag, kl. 17.00-20.30
Pris: 480 kr., studerende 430 kr. inkl. middag med vin
Sted: Kemisk Institut, Auditorium I, Langelandsgade 140
Underviser: Ole G. Mouritsen, professor i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation, 
Københavns Universitet

de har blåt blod og tre hjerter, og de kan udspy kulsort blæk. de har en hjerne og udvi-

ser muligvis intelligens, men sært nok sidder det meste af hjernen i armene. deres hud 

kan med lynets hast skifte farve og mønstre, men alligevel er de selv farveblinde. det 

er ikke så underligt, at blæksprutter altid har fascineret mennesker overalt på jorden. 

Blæksprutter har også gennem årtusinder fundet vej ind i køkkenet i mange kulturer. de 

er næringsrige og kan være velsmagende, og desuden kan de blive en vigtig proteinkilde 

for os til at erstatte kød fra landdyr. Og i modsætning til mange fiskebestande er alle 

blækspruttepopulationer i vækst. Bliv klogere på, hvad der gør blæksprutter til sund, va-

rierende og interessant mad. Og bliv inspireret til selv at bringe dem på spisebordet, når 

der efter forelæsningen serveres lækre tilberedninger af forskellige blækspruttearter.

Få indblik i den nyeste forskning i krydsfeltet mellem mad 
og naturvidenskab, når to forskere fortæller om molekylær  
gastronomi og blæksprutter som fremtidens mad. Efterfølgen-
de dækker vi op til lækker middag med ekstraordinære smags-
oplevelser, der griber ind i aftenens tema.  
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Fremtidens digitale 
teknologier

Holdnummer: 1921-107
Tid: 5/9, 5 torsdage, kl. 19.30-21.30
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Forestil dig en hverdag, hvor dit Smart-

Watch fortæller dig, om du er ved at 

blive syg, hvor dine briller viser data 

om fx den by, du går rundt i, eller hvor 

du får leveret varer til døren med dro-

ner eller selvkørende biler. den digi-

tale udvikling tordner afsted, og nye 

muligheder blomstrer for øjnene af 

os. Big data, Blockchain, internet of 

Things – vi når knapt nok at forstå  

teknologien, før de spås at få en 

enorm indflydelse på vores fremtid. 

hør om nogle af de digitale teknolo- 

gier, som eksperterne mener vil revolu- 

tionere verden og ændre vores hverdag. 

05/09:  Big Data. Kaj Grønbæk, 

professor i datalogi, Aarhus 

Universitet

12/09:  Virtual Reality og Aug-
mented Reality. Jens Emil 

Grønbæk, ph.d.-studerende i 

datalogi, Aarhus Universitet

19/09:  Blockchain. Jesper Buus 

nielsen, professor i datalogi, 

Aarhus Universitet

26/09:  Internet of Things. niels 

Olof Bouvin, lektor i datalogi, 

Aarhus Universitet

03/10:  Kunstig intelligens. ira 

Assent, professor i datalogi, 

Aarhus Universitet

Verdens vildeste opdagelser

Holdnummer: 1921-016
Tid: 21/10, 7 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1.030 kr., studerende 660 kr.  
(bog værdi 349, 95 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

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

vi lever længere end nogensinde før. det skyldes netop, at 

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

verden helt grundlæggende hænger sammen, og hvorfor 

den er indrettet, som den er. de naturvidenskabelige erken-

delser har været afgørende for vores tænkning og dermed 

for vores kultur, historie og dagligdag. Forelæsningsrækken 

er en tour de force gennem en række af de meste markante 

gennembrud inden for naturvidenskaben. Forelæsningerne 

tager afsæt i ‘50 opdagelser. højdepunkter i naturviden-

skaben’ (Aarhus Universitetsforlag), som kan tilkøbes.

21/10:  Verdensbilledet og den naturvidenskabelige 
revolution – fra Kopernikus til Newton. hans 

Buhl, museumsinspektør, Steno Museet

28/10:  Universets udvidelse, Big Bang og planeter 
omkring andre stjerner. hans Kjeldsen, professor 

i fysik og astronomi, Aarhus Universitet

04/11:  Mellem Himmel og Jord – helium og nordlys. 
helge Stjernholm Kragh, professor emeritus i 

videnskabs-historie, niels Bohr instituttet,  

Københavns Universitet

11/11:  Uforgængelig energi, elektromagnetisme og 
Jordens form. Keld nielsen, lektor i videnskabs-

studier, Aarhus Universitet

18/11:  Evolutionen og genetikken. Tobias Wang nielsen, 

professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet

25/11:  Kampen mod epidemierne – vaccination, bakte-
rier og penicillin. Morten Arnika Skydsgaard, mu-

seumsinspektør i medicinhistorie, Steno Museet

02/12:  Kroppens opbygning og funktioner. Tobias 

Wang nielsen, professor i zoofysiologi, Aarhus 

Universitet

Mineraler – fra kvarts og 
feldspat til guld og ædelsten

Holdnummer: 1921-032
Tid: 2–3/11, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 820 kr., studerende 500 kr. inkl. 
kompendium 
Maks. 20 deltagere
Sted: AU, Institut for Geoscience,  
bygning 1675, lokale 117, Høegh- 
Guldbergsgade 2
Underviser: Hans Dieter Zimmer-
mann, lektor emeritus i geologi, Aarhus 
Universitet

Mineraler er jordklodens elementære 

byggesten og absolut uundværlige. Vi 

er omgivet af mineraler overalt i natu-

ren og i vores dagligdag. Mineralernes 

fascinerende verden tæller i alt ca. 

5.000 forskellige slags, og der findes 

hele tiden nye. den faste jord består 

dog blot af ca. 20 mineraler, og kend-

skabet til netop dem er af stor praktisk 

betydning – det muliggør nemlig be-

stemmelsen af alle de gængse bjergar-

ter. denne weekend beskæftiger vi os 

med spørgsmål som: hvad er mineraler 

egentlig, hvilke egenskaber har de, un-

der hvilke betingelser bliver de dannet, 

og hvad bruger vi dem til? Efterfølgen-

de ser vi både på vigtige bjergarts-

dannende mineraler og på udvalgte 

eksotiske mineraler og ædelsten. Fore-

læsningerne ledsages af øvelser, hvor 

vi arbejder med mineralhåndstykker og 

lærer at anvende metoder til en sikker 

mineralbestemmelse. 
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Frihedens tænkere

Holdnummer: 1911-369
Tid: 21/1, 7 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Filosofi forholder sig ikke kun til samfundet, som 

det er, men også til hvad samfundet kunne og 

burde være. den er kritisk. det gælder i hvert 

fald for frihedens tænkere, som vi præsenterer 

i denne forelæsningsrække. de insisterer på, at 

friheden væsentligt hører mennesket til. den 

personlige frihed til at være herre i sit eget liv. 

Og den politiske frihed til medbestemmelse af 

samfundets love. En sådan tænkning er nødven-

digvis kritisk, for gennem hele historien har selv-

bestemmelse og medbestemmelse været et pri-

vilegium for de få, mens det store flertal levede i 

ufrihed underkastet de fås magt. Men med revo-

lutionerne i Amerika og Frankrig i slutningen af 

1700-tallet åbnes muligheden for et demokratisk 

samfund. hvordan det udvikles er spørgsmålet 

for frihedens tænkere – fra 1700-tallet til i dag.

21/01:  Immanuel Kant og G.W.F. Hegel.  
Flemming houe, mag.art. i idéhistorie

28/01:  Karl Marx. Andreas Beck holm, lektor i 

filosofi, Aarhus Universitet

04/02:  Hannah Arendt. Flemming houe,  

mag.art. i idéhistorie

11/02:  John Rawls og Robert Nozick.  
hans Fink, docent emeritus i filosofi, 

Aarhus Universitet

18/02:  Martha Nussbaum og Amartya Sen. 
Anne-Marie Søndergaard Christensen, 

lektor i filosofi, Syddansk Universitet

25/02:   Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. 
Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet

04/03:  Axel Honneth. Flemming houe, mag.art. 

i idéhistorie

Det gode liv

Holdnummer: 1911-078
Tid: 22/1, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jørgen Husted, lektor  
emeritus i filosofi, Aarhus Universitet

hvad gør et liv godt og hvorfor? lige 

siden Platon har store filosoffer givet 

deres svar herpå. Svarene hænger sam-

men med menneskesyn og synet på 

det gode samfund. i forløbet præsen-

teres de to dominerende traditioner. 

den ene lader det gode liv afhænge af, 

hvordan det leves, og hvad der udret-

tes i det. den anden lader det afhæn-

ge af, hvordan det føles, og den slags 

oplevelser der fylder det. Aristoteles 

og immanuel Kant er de store navne i 

den første tradition, i den anden er det 

bl.a. John Stuart Mill samt forskellige 

nutidige tænkere. Som repræsentan-

ter for feltet mellem hovedretningerne 

inddrages Søren Kierkegaard og Jean 

P. Sartre. Teorien uddybes med henvis-

ning til aktuelle spørgsmål om etik og 

moral, livsværdier, multikulturalisme, 

opdragelse og dannelse. 

Verdens store religioner

Holdnummer: 1911-220
Tid: 22/1, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Religion giver os svar på spørgsmål om verdens 

skabelse, mening med livet og fælles traditioner. 

For langt størstedelen af verdens befolkning er 

religion et helt centralt omdrejningspunkt i livet. 

Religion er afgørende for, hvordan verdens kultu-

rer orienterer og organiserer sig, og hvordan de 

opnår deres særkender. Forelæsningsrækken by-

der indenfor i religiøse kulturer og peger på lig-

heder og forskelle. hvordan opstod de religiøse 

traditioner? hvilken udvikling har de gennemgå-

et? Og hvad står de for i dag? Få et indblik i fem 

religioners basale overbevisninger og værdier fra 

et historisk forankret, men nutidigt perspektiv. 

22/01:  Indledning om religioner og deres 
betydning. Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

29/01:  Jødedom. Marianne Schleicher, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

05/02:  Kristendom. Else Marie Wiberg  

Pedersen, lektor i systematisk teologi, 

Aarhus Universitet

12/02:  Islam. John Møller larsen, ph.d. i religi-

onsvidenskab, Aarhus Universitet

19/02:  Hinduisme. Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

26/02:  Buddhisme. Jesper Østergaard, ph.d. i 

religion, forfatter og underviser, Aarhus 

hF og VUC

Religion  
og filosofi



Én verden eller civilisationernes 
sammenstød?

Holdnummer: 1911-371
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

det 20. århundrede var konflikternes århundrede. 

i første halvdel de to verdenskrige og i sidste halv-

del den kolde krig, hvor vi balancerede på kanten 

af tredje verdenskrig. Efter Berlinmurens fald i 

1989 ventede mange, at det liberale demokrati og 

den frie markedsøkonomi ville sejre globalt. ikke 

alene gav det høj materiel levestandart, det be-

tød også et mere retfærdigt samfund og en stor 

grad af personlig og politisk frihed. det var det 

overlegne politisk-økonomiske system. Totalitære 

og autoritære politiske systemer var ikke længere 

noget alternativ. i dag er det vanskeligt at bevare 

den optimisme, mens populistiske bevægelser og 

nye autoritære styreformer vinder frem i Europa. 

Bliver det 21. århundrede også et konflikternes år-

hundrede, et civilisationernes sammenstød? Eller 

vil det lykkes at skabe fredelig sameksistens, må-

ske ligefrem et globalt samfund?

23/01:  1989. Flemming houe, mag.art. i  

idéhistorie

30/01:  Europa. Morten Winther Bülow,  

gymnasielærer, Aarhus Katedralskole

06/02:  USA. derek Beach, professor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

13/02:  Kina. Clemens Stubbe Østergaard, 

lektor emeritus i statskundskab, Aarhus 

Universitet

20/02:  Islam. Martin Thomas Riexinger, lektor i 

arabisk- og islamstudier, Aarhus  

Universitet

27/02:  2019. Flemming houe, mag.art. i  

idéhistorie

Lær at læse Biblen

Holdnummer: 1911-411
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Bibelen står på hylden i de fleste danske hjem. 

Men måske bliver den stående urørt og ulæst, 

fordi den er svær at forstå. Bibelen indeholder 

et væld af tekster, skrevet på vidt forskellige 

tidspunkter af mange forskellige forfattere. de 

tematiserer en mangfoldighed af religiøse, mo-

ralske, kosmologiske, politiske og kulturelle em-

ner, der ofte virker fremmede for danskere i det 

21. århundrede. Men samtidig har Bibelen haft 

en enorm indflydelse på vores livsforståelse og 

samfundsindretning i dag. hvis vi vil kende os 

selv og vores kultur, er Bibelens tekster derfor 

et godt sted at starte. denne forelæsningsrække 

giver dig læsehjælp til Bibelen. Til hver undervis-

ningsgang er udvalgt et tekststed, som vi dykker 

ned i, så man kan følge med i læsningen fra gang 

til gang.

23/01:  Bibelen – hvad er det for en bog?  
Anders-Christian lund Jacobsen, pro-

fessor MSO i teologi, Aarhus universitet

30/01:  Første Mosebog, kapitel 1-3:  
Urhistorien. Jan dietrich, professor i det 

Gamle Testamente, Aarhus Universitet

06/02:  Esajas, kapitel 53, Galanterbrevet, 
kapitel 3: Det Gamle Testamentes  
forjættelser om Kristus. Anders- 

Christian lund Jacobsen, professor MSO 

i teologi, Aarhus universitet

13/02:  Johannesevangeliet, kapitel 1:  
Et anderledes juleevangelium.  
Anders-Christian lund Jacobsen, pro-

fessor MSO i teologi, Aarhus universitet

20/02:  Matthæusevangeliet, kapitel 5-7: 
Bjergprædikenen på hundrede måder. 
Kasper Bro larsen, lektor i teologi, 

Aarhus Universitet

27/02:  Første Korintherbrev, kapitel 15:  
De dødes opstandelse. Anders- 

Christian lund Jacobsen, professor MSO 

i teologi, Aarhus universitet

Et menneske af kvalitet

Holdnummer: 1911-027
Tid: 24/1, 8 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

”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! Skål for dig 

og tillykke med dagen!” Er det de kva-

liteter, vi håber venner og familie frem-

hæver 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 antikken 

har filosoffer, teologer og tænkere fun-

deret over menneskelivets værdi. de 

har overvejet hvilke dyder, vi bør stræ-

be efter. Både for at skabe gode relati-

oner til kollegaer, venner, kærester og 

familie, men også som fundamentet til 

et samfund, vi har lyst til at dele med 

hinanden. i en moderne verden: hvad 

kendetegner et menneske – af kvalitet?

24/01:  Dannelse. Per Jepsen, adjunkt 

i pædagogisk filosofi, Aarhus 

Universitet

31/01:  Empati. Anders dræby 

Sørensen, cand.mag. i idéhi-

storie, master i humanistisk 

sundhedsvidenskab og ph.d. i 

psykologi

07/02:  Autonomi. Per Jepsen, 

adjunkt i pædagogisk filosofi, 

Aarhus Universitet

14/02:  Venskab. Søren Gosvig  

Olesen, lektor i filosofi, Køben-

havns Universitet

21/02:  Humor. Anne Engedal, redak-

tør og cand.mag. i filosofi

28/02:  Kærlighed. Søren Gosvig 

Olesen, lektor i filosofi, Køben-

havns Universitet

07/03:  Tillid. hans Fink, docent 

emeritus i filosofi, Aarhus 

Universitet

14/03:  Generøsitet. Kasper lyse- 

mose, postdoc i filosofi,  

Aarhus Universitet

Religion  
og filosofi

” Når vi beskæftiger os med  
historien, ser vi fortiden fra nutiden 
med henblik på fremtiden.”

Flemming Houe
Mag.art. i idéhistorie
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Bag om Mads & Monopolet  
– et studie i etiske dilemmaer

Holdnummer: 1911-252
Tid: 24/1, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

i ’Mads & Monopolet’ kan lytterne hver weekend 

sende deres dilemmaer ind og høre dem diskute-

ret af Mads Steffensen og det veloplagte mono-

pol. dilemmaerne spænder bredt og giver et godt 

udsnit af hverdagens udfordringer og intriger. 

det giver stof til eftertanke om livets store etiske 

spørgsmål, og om hvad der tjener som det bedste 

argument for deres løsninger. Vi ser nærmere på 

hverdagsfilosofien bag dilemmaerne i Mads og 

Monopolet. hvad gør et argument mere overbe-

visende end et andet? hvilke etiske forudsæt-

ninger ligger bag ’Søren Pind-reglen’? hvorfor 

kommer nogle paneldeltagere mere til orde end 

andre? Og hvilke etiske overvejelser og fæno-

mener er afgørende i vores almindelige liv? hver 

undervisningsgang introducerer dig til forskellige 

aspekter af etik og argumentationsteori ud fra et 

konkret dilemma fra ’Mads & Monopolet’.

24/01:  Introduktion: Mads & Monopolet i 
relief. Jens Sand Østergaard, ph.d. i 

sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus 

Universitet. Kristian Alberto lykke 

Cobos, undervisningsassistent i filosofi, 

Aarhus Universitet

31/01:  ’A-holdet’: logik og argumentation. 
Jens Sand Østergaard, ph.d. i sprogfilo-

sofi og sprogpsykologi, Aarhus Universi-

tet

07/02:  ’Djævlens advokat’: Retorik og sprog-
psykologi. Jens Sand Østergaard, ph.d. i 

sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus 

Universitet

14/02:  ’Søren Pind-reglen’: Etik og moral. 
Kristian Alberto lykke Cobos, under- 

visningsassistent i filosofi, Aarhus 

Universitet

21/02:  ’Date aldrig en Preben’: Følelser og 
værdier. Kristian Alberto lykke Cobos, 

undervisningsassistent i filosofi, Aarhus 

Universitet

Idéhistorie: Det tyvende 
århundrede – ekstremernes 
tidsalder

Holdnummer: 1911-373
Tid: 25/1, 6 fredage, kl. 10.15-12.45
Pris: 980 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere

det 20. århundrede er ekstremernes 

århundrede. Vi oplever en vækst i ma-

teriel velstand uden fortilfælde, men 

samtidig verdensomspændende krige, 

totalitære politiske systemer, folke-

drab, fremmedgørelse og meningstab. 

denne dynamik finder vi også i år-

hundredets tænkning. i år 1900 udgi-

ver Freud ’drømmetydning’. her for-

mulerer han ideen om det ubevidste 

– et frontalangreb på det 19. århund-

redes tro på fremskridt, frihed og for-

nuft. Store revolutioner finder vi også i 

Wittgensteins sprogfilosofi og heideg-

gers fænomenologi. i eksistentialismen 

hos Sartre og Camus kombineres det 

enkelte menneskes erfaring af frem-

medgørelse og meningsløshed med 

frihed. Og i den politiske filosofi finder 

vi århundredets store konflikt mellem 

demokratier og totalitære systemer.

25/01:  Nietzsche og Freud. De vilde 
hunde i kælderen. Flemming 

houe, mag.art. i idéhistorie

01/02:  Wittgenstein og Heidegger. 
Sproget og verden. Flemming 

houe, mag.art. i idéhistorie

08/02:  Modernisme til det moderne 
menneske. Mesterværker i 
billedkunsten gennem det 20. 
århundrede. Gitte Tandrup, 

mag.art. i kunsthistorie

15/02:  Sartre, Camus og Frankl. 
Fremmedgørelse, frihed og 
mening. Flemming houe, mag.

art. i idéhistorie

22/02:  Totalitarisme og demokrati. 
FN og menneskerettigheds-
erklæringen. Flemming houe, 

mag.art. i idéhistorie

01/03:  Kritisk politisk tænkning 
og dystopiske romaner. 
Flemming houe, mag.art. i 

idéhistorie

Har vi fri vilje?

Holdnummer: 1911-217
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Rasmus Thybo Jensen,  
ph.d. i filosofi

i mange årtusinder har filosoffer beskæftiget sig 

med spørgsmålet om menneskets frie vilje – fra 

de gamle grækeres stoicisme til moderne hjer-

nevidenskabs hjernebilleder og neurobaner. Som 

mennesker opfatter vi ofte os selv som rationelle 

væsner, der fra naturens side er indstillet til at 

handle velovervejet og frit. Men hvad siger filo-

sofien – kan vi overhovedet handle frit? Kan vi 

løsrive os fra de mange ydre og indre påvirknin-

ger i vores tænkning og handling? Med udgangs-

punkt i klassisk filosofi undersøger vi, hvad det 

vil sige at have en fri vilje – og spørger, om vi har 

grund til at tro, at vi har en sådan.

Kristendom og islam i Mellemøsten

Holdnummer: 1911-372
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Niels Valdemar Vinding, postdoc i 
islamiske studier, Københavns Universitet

Kristendom og islam er begge religioner, der har 

sin oprindelse i Mellemøsten – og som har levet 

side om side i regionen i årtusinder, på godt og 

ondt. i 2018 er de kristne i Mellemøsten kommet 

i fokus, især i lyset af krig, forfølgelser og den 

polemiske religionsdebat. i både et kort og et 

langt perspektiv er det ikke noget nyt, selvom 

situationen i dag er yderst kritisk. igennem de 

tre forelæsninger følger vi de lange linjer mellem 

kristendom og islam i Mellemøsten fra de to re-

ligioners fødsel og op til i dag, hvor de står ved 

en skillevej. Kan de forsones i konstruktiv religi-

onsdialog? Eller er vi i stedet på vej mod en ny, 

global religionskamp? Og hvordan skal vi i Euro-

pa forholde os til spørgsmålet om religionernes 

forsoning? 

10-12:  Introduktion til kristne og kristendom i 
Mellemøsten: 2000 år på 2 timer 

12-14:  Krig og fred mellem kristne og musli-
mer i Mellemøsten

14-16:  Kristne svar på krig, forfølgelser og 
revolutioner i Mellemøsten i dag

42 religion og filosofi



At undres ved livets afslutning

Holdnummer: 1911-368
Tid: 5/3, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

hvordan forholder vi os til livet og dets store 

spørgsmål, når vi nærmer os dets afslutning? 

Professor Finn Thorbjørn hansen har gennem 

tre år undersøgt dette på Anker Fjord hospice 

(fra dR2’s dokumentar ’Sømanden og Juristen’). 

her oplever man, hvordan eksistentielle og ånde-

lige samtaler hjælper det palliative arbejde. disse 

samtaler har vist sig at være vigtige, når patien-

ter, pårørende, frivillige og personale skal tale 

om livets store spørgsmål. dette kan Simon Berg 

nikke genkendende til. han er danmarks første 

hospicefilosof. Kom med til en forelæsningsræk-

ke, hvor vi undrer os over livet og finder svar på, 

hvordan det ser ud ved dets afslutning.

05/03:  Hvad er eksistentiel og åndelig  
omsorg? Finn Thorbjørn hansen,  

professor i filosofisk og dialogisk prak-

sis, Center for dialog og organisation, 

Aalborg Universitet

12/03:  Den filosofiske undringssamtale. Simon 

Berg, hospicefilosof og ph.d.-studeren-

de, Center for dialog og Organisation, 

Aalborg Universitet

19/03:  Hvad lærte hospicepersonalet? Simon 

Berg, hospicefilosof og ph.d.-studeren-

de, Center for dialog og Organisation, 

Aalborg Universitet

Idéhistorie: Oldtiden og antikken  
– ”I begyndelsen skabte ...”

Holdnummer: 1911-374
Tid: 8/3, 6 fredage, kl. 10.15-12.45
Pris: 980 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere

den europæiske civilisations kilder finder vi i  

israel og hellas. israels religion har rødder tilbage 

i babylonsk og egyptisk mytologi, men i stedet 

for et vildtvoksende virvar af guddomme, får vi 

idéen om én gud. det bliver kernen i de tre ver-

densreligioner jødedom, kristendom og islam. i 

hellas er både guder og mennesker indlejrede i 

en større helhed. den bærende idé er ’kosmos’, 

verden som ordnet enhed. det er baggrunden for 

overgangen fra mytens fantaserende fortællin-

ger til filosofiens rationelle tænkning. En udvik-

ling, vi følger fra homers og hesiods fortællinger 

til den samtalende tænkning hos Sokrates og 

Platon og den systembyggende hos Aristoteles. 

08/03:  ”I begyndelsen …”. Skabelse og  
syndefald. Flemming houe, mag.art. i 

idéhistorie

15/03:  Ideen om én gud. Ideen om kosmos. 
Flemming houe, mag.art. i idéhistorie

22/03:  Fra mythos til logos. Homer og førso-
kratikerne. Flemming houe, mag.art. i 

idéhistorie

29/03:  Frihedens æstetik. Udviklingen fra 
arkaisk til klassisk billedsprog.  
Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

05/04:  Athens demokrati og den græske 
tragedie. Flemming houe, mag.art. i 

idéhistorie

12/04:  Filosofiens fundament. Sokrates, 
Platon og Aristoteles. Flemming houe, 

mag.art. i idéhistorie

Konflikt, religioner, Israel 
Palæstina

Eller Mads og forskerpanelet 
(billede ligger i siden)

De syv dødssynder

Holdnummer: 1911-370
Tid: 11/3, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118

’den guddommelige Komedie’ fortæl-

ler om dantes vandring gennem de tre 

efterdødsriger: helvede, Skærsilden og 

Paradiset. det omfattende straffe- og 

belønningssystem er skabt af Gud og 

udtryk for hans kærlighed og retfær-

dighed. i forelæsningerne skal vi høre 

om de syv dødssynder og se, hvordan 

de er blevet fremstillet i billedkunsten. 

Vi vil også se dem i et nutidigt perspek-

tiv – for i den moderne verden er i hvert 

fald nogle af middelalderens synder 

gået hen og blevet dyder.

11/03:  Ira (vrede). Flemming houe, 

mag.art. i idéhistorie

18/03:  Invidia (misundelse) og 
Acedia (dovenskab). Mogens 

Pahuus, professor i filosofi, 

Aalborg Universitet

25/03:  Luxuria (nydelsessyge) og 
Gula (fråseri). Anders dræby 

Sørensen, cand.mag. i idéhi-

storie, master i humanistisk 

sundhedsvidenskab og ph.d. i 

psykologi

01/04:  De syv dødssynder i billed-
kunsten. hans Jørgen Frede-

riksen, lektor i kunsthistorie, 

Aarhus Universitet

08/04:  Superbia (hovmod) og 
Avaritia (griskhed). Flemming 

houe, mag.art. i idéhistorie

Som helligt centrum for jødedom, 
kristendom og islam er Jerusalem 
længslernes, pilgrimsfærdens og 
konflikternes by.

religion og filosofi 43



Kvinder og gudinder: Hvem har 
bukserne på i nordisk mytologi?

Holdnummer: 1911-219
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d. i  
kulturhistorie

når man taler om nordisk mytologi, tænker de 

fleste på Odin, Thor og måske loke. Men myto-

logien vrimler også med kvindelige figurer af alle 

slags. Og der er mange tegn på, at disse kvinder 

og gudinder har spillet en meget større rolle i 

førkristen tid, end indtrykket er, når man læser 

de overleverede skriftlige kilder. denne dag kan 

du høre om Skade og hendes ’kamp’ mod aserne, 

om Gefjuns skabelse af Sjælland, om Frigg, der 

snyder Odin, og selvfølgelig om Freja og hendes 

mange oversete facetter. desuden kan du blive 

klogere på jættekvinder, diser, valkyrier og et par 

helt almindelige kvinder og få et nuanceret ind-

blik i vikingetidens guddommelige galleri.

Tænk dig om

Holdnummer: 1911-207
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet, Ny 
Munkegade 118
Underviser: Jens Christian Bjerring, adjunkt i 
filosofi, Aarhus Universitet

Vi møder argumenter overalt, hvor mennesker 

forsøger at overbevise andre om en påstand: når 

politikere taler for deres politik; reklamefolk for 

deres produkt; videnskabsfolk for deres teori eller 

præster for deres tro – og når vi taler med hin-

anden i hverdagen. derfor er det en uundværlig 

evne at kunne identificere, evaluere og konstru-

ere argumenter på effektiv vis. det er en af filo-

sofiens spidskompetencer, og filosofien kan lære 

dig at skabe gode argumenter ved at tænke dig 

om. Med dette forløb får du mulighed for at til-

egne dig disse evner. du får en introduktion til en 

række begreber og metoder, der gør det muligt at 

forstå og afkode argumenters indre logik, at iden-

tificere fejlslutninger og skjulte præmisser og at 

opbygge din egen evne til at konstruere holdbare 

argumenter og kommunikere dem effektivt.

Vågn op til livet

Holdnummer: 1911-181
Tid: 17/3, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Anders Dræby Sørensen, 
cand.mag. i idéhistorie, master i huma-
nistisk sundhedsvidenskab og ph.d. i 
psykologi

hvordan skal man leve sit liv, for at 

det bliver et godt liv? Vores kultur er 

præget af en forestilling om, at vi opnår 

et godt liv ved at få oplevelser, tjene 

penge, forbruge, præstere og få social 

anerkendelse. På den måde har men-

neskets natur ikke ændret sig synder-

ligt 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 fyl-

destgørende liv. den østlige og vestli-

ge filosofi indeholder da også et tidløst 

budskab om, at vi faktisk kan vågne op 

til et andet og bedre liv. hvis vi forhol-

der os bevidst til vores livsvilkår, kan vi 

nemlig få en mere menneskelig tilvæ-

relse. Forløbet tager udgangspunkt i 

bogen ’livskunsten – filosofien om at 

vågne op til livet’ (Akademisk Forlag).

10.15:  Søvn og vågentilstand 
12.00:  Pause
12.45:  Døden 
14.15:  Pause
14.30:  Hjertet og ånden 

Antikkens filosofier – det gode liv

Holdnummer: 1911-155
Tid: 18/3, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Simon Nørgaard Iversen, ph.d. i  
religionsvidenskab, Aarhus Universitet

livet er ofte besværligt og altid dødsensfarligt. 

Men hvordan håndterer vi det? det spørgsmål er 

et af de allermest centrale for antikkens filosofi-

ske skoler. Vigtigst for dem var, at man lever selve 

livet filosofisk. i antikken var filosofien nemlig et 

eksistentielt livsvalg. datidens filosoffer tilbyder 

en række bud på, hvad det gode liv er, og et af 

udvalg praktiske øvelser, der er med til at sikre, at 

mennesket opnår det. denne forelæsningsrække 

giver en introduktion til de vigtigste antikke fi-

losofiske skoler med vægt på deres filosofiske 

livspraksis. Kom med, når vi undersøger, om da-

tidens livsråd kan hjælpe os med livet i nutiden.

18/03:  Stoikerne
25/03:  Epikuræerne
01/04:  Platonikerne
08/04:  Skeptikerne

Høje Tider – forår

Holdnummer: 1911-011
Tid: 28/3, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

For mange danskere er det mest til de højtideli-

ge lejligheder, vi møder kirken – hvad end det er 

som direkte besøg eller via verdslige traditioner 

derhjemme. Men hvad betyder de egentlig, disse 

højtider? hvorfor faster kristne, og hvad betyder 

det, at de gør det? hvorfor er påsken årets vig-

tigste højtid? Og hvorfor kan man sige, at pinsen 

er selve kirkens fødselsdag? Kom bag om højti-

derne og kirkens årshjul, og lær at forstå, hvor-

dan tiden opleves i kristendommen. 

28/03:  Faste. Marie Vejrup nielsen, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

04/04:  Påske. hans Jørgen lundager Jensen, 

professor i religionsvidenskab, dr. theol., 

Aarhus Universitet

11/04:  Pinse. Jakob Egeris Thorsen, postdoc i 

systematisk teologi, Aarhus Universitet
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Uden tvivl er tro farlig  
– fundamentalismens psykologi

Holdnummer: 1911-157
Tid: 9/4, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Underviser: John Rosenstock, cand.psych., tidl. un-
derviser og censor i socialpsykologi på Københavns  
Universitet

inden for de seneste årtier er den religiøse fun-

damentalisme blevet mere synlig, og vi er vant 

til at forbinde fundamentalisme med terror. Men 

der findes både militante og fredelige fundamen-

talistiske bevægelser, og de findes inden for næ-

sten alle ideologier. denne aften ser vi nærmere 

på fundamentalistiske bevægelser inden for kri-

stendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, 

kommunisme og nazisme. Vi undersøger, hvilke 

træk de har til fælles på tværs af ideologierne. 

hvorfor bliver nogle mennesker fundamentali-

ster? hvad er de tidlige tegn på radikalisering? 

Er der forskel på religiøse og politiske fundamen-

talister? hvordan er det muligt at foretage onde 

handlinger i god tro? Og hvorfor hader funda-

mentalister af enhver ideologi bøsser? 

17.15:  De fundamentalistiske bevægelser og 
deres fællestræk

19.00:  Pause 
19.30:   Hvorfor bliver man fundamentalist? 

Fundamentalismens psykologi 

Introduktion til Grundtvig  
– en poetisk filosof

Holdnummer: 1911-397 
Tid: 6/4, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet, Ny 
Munkegade 118
Underviser: Uffe Jonas, ph.d. i litteraturvidenskab,  
Københavns Universitet

når vi tænker på Grundtvig, er det oftest som 

digter, teolog, pædagog og samfundsbygger. 

Kun få gør sig klart, hvilken fremragende tænker 

han i grunden var. Alt hvad Grundtvig skabte, 

hviler i en skabelses-filosofisk livsopfattelse, som 

især blev udfoldet i en stribe filosofiske artikler 

fra perioden 1816-19. der er et tydeligt slægtskab 

med både luther, hegel, Kierkegaard og nietzs-

che – og så alligevel ikke. For Grundtvig er helt 

sin egen. Både gammeldags kristen, original,  

fremmedartet, traditionsbevidst og tidløst radi-

kal. Få en introduktion til Grundtvig som tænker, 

og få åbnet et vindue til en side af nationaldigte-

ren, ikke alle kender. 

10.00:  Det Historisk-Poetiske: Om Grundtvigs  
videnskabsfilosofi

12.00:  Pause 
13.00:  Grundtvig som økolog : En brobygger 

mellem klassisk naturfilosofi og den 
nye naturvidenskab 

14.30:  Pause
14.45:  Kosmisk optik eller om tids og rums 

oplysning. En filosofisk dialog imellem 
Grundtvig og Einstein 

To fag, ét emne:  
Hvad er kærlighed?

Holdnummer: 1911-105
Tid: 10/4, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Filosofi har med kærlighed at gøre – 

’filosofi’ betyder faktisk ‘kærlighed til 

visdom’. derfor er en filosofisk tilgang 

til kærligheden både et kursus om fø-

lelsen og en introduktion til filosofien 

selv. Psykologien behandler de sinds-

tilstande, vi oplever som mennesker 

– både de hårde og de opløftende, fx 

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 udfor-

drer hinanden. Få et indblik i, hvordan 

to forskellige fagligheder går til samme 

emne, når vi inviterer en filosof og en 

psykolog til at give hvert sit bud på, 

hvordan man skal forstå fænomenet og 

følelsen ’kærlighed’.

17.30:  Psykologien om kærligheden. 
Asger neumann, psykolog 

og ekstern lektor i psykologi, 

Aarhus Universitet

19.15:   Pause
19.45: Filosofien om kærlighed. 

Anne Marie Pahuus, lektor i 

filosofi og prodekan, Aarhus 

Universitet

” Kærlighed er et af de hverdagslige 
temaer, hvor jeg synes, filosofien kan tilføje 
storhed og perpektiv på noget dybt personligt 
og dog universelt menneskeligt.”

Anne Marie Pahuus
lektor i filosofi og prodekan, Aarhus Universitet
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Forstå ramadanen

Holdnummer: 1911-410
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Mark Sedgwick, professor MSO i 
islamstudier, Aarhus Universitet (På letforståeligt 
engelsk)

5. maj 2019 begynder ramadanen for en femte-

del af verdens befolkning, men ved du hvorfor? 

Under ramadanen afholder muslimer sig fra mad, 

drikke, tobak og seksuelt samvær fra solopgang 

til solnedgang for i stedet at gøre plads til spiri-

tuel lærdom og åndelig fordybelse. når måneden 

er omme, markeres afslutningen på ramadanen 

med højtiden Eid, som fejres med venner og fa-

milie. Kom med, når vi kigger nærmere på rama-

danen og giver dig indsigt i, hvad den indebærer, 

hvorfor den er vigtig, hvordan den opstod, og 

hvordan den fejres rundt om i verden.

To fag, ét emne: Hvad er tid?

Holdnummer: 1911-367
Tid: 25/4, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

hvad er tid? hvis ingen spørger mig, ved jeg det. 

Men hvis jeg skal forklare det for nogen, ved jeg 

det ikke. Tiden er omdrejningspunktet for alt i 

vores liv. den bestemmer, hvornår vi skal op, hvor 

gamle vi er, og hvor lang tid et æg skal koge. Vi 

bruger hele tiden ’tiden’ til at beskrive den ver-

den, vi kender. Alligevel er den svær at definere. 

denne aften sætter vi spot på tiden fra to vinkler, 

der komplimenterer og udfordrer hinanden. Få 

indblik i, hvordan to fagligheder går til samme 

emne, når vi inviterer en filosof og en fysiker til 

at give hver sit bud på, hvad tid er.

17.15:   Fysikken om tid. Ulrik ingerslev  

Uggerhøj, professor i fysik og astronomi, 

Aarhus Universitet

18.00:  Pause
18.15:  Filosofien om tid. Johanna Seibt,  

professor MSO i filosofi, Aarhus  

Universitet

Gå dig klog  
– filosofisk byvandring

Holdnummer: 1911-245
Tid: 25/5, 1 lørdag, kl. 13.00-15.30
Pris: 280 kr., studerende 210 kr. inkl. 
kaffe og bolle
Maks. 25 deltagere
Sted: Foran Værestedet,  
Jægergårdsgade 107
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, 
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus 
Universitet

Vandring og byliv har for mange fi-

losoffer været både et redskab til at 

finde inspiration og en arena at filoso-

fere på. Filosoffer som Sokrates, Kant, 

Kierkegaard, Sartre og Rousseau har 

alle vandret rundt i byens gader for at 

debattere filosofi med andre af byens 

borgere og for at bevæge tankerne. 

Vær med, når Folkeuniversitetet i sel-

skab med filosof Carsten Fogh nielsen 

sætter farten ned og drager på filo-

sofisk byvandring. Vi filosoferer over, 

hvordan byer opstår, hvordan byen 

fungerer som politisk rum, og hvad 

det vil sige at være fodgænger i den 

på en eftermiddag med tænksom by-

vandring. Undervejs får vi en kop kaffe 

med en bolle på café.

Gå dig klog  
– filosofisk vandretur

Holdnummer: 1911-246
Tid: 26/5, 1 søndag, kl. 13.00-15.30
Pris: 280 kr., studerende 210 kr. inkl. 
kaffe og bolle
Maks. 25 deltagere
Sted: Foran Skovmøllen, Skovmøllevej 51
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, 
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus 
Universitet

Vandring har for mange filosoffer væ-

ret et redskab til at finde inspiration. 

Filosoffer som Kant, Kierkegaard, ni-

etzche og Rousseau har alle vandret 

rundt i naturen for at bevæge tankerne 

og få sat gang i samspillet mellem krop 

og sind. Vær med, når Folkeuniversite-

tet i selskab med Carsten Fogh nielsen 

sætter farten ned og drager på en fi-

losofisk vandretur i smukke omgivelser 

ved Marselisborg. Få en kop kaffe med 

en bolle på Skovmøllen og et indblik i 

filosofiens historie på en skovvandring 

i godt selskab. 

Kierkegaards ’Sygdommen  
til døden’

Holdnummer: 1921-061
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Tonny Aagaard Olesen, ph.d. i  
Kierkegaards skrifter, Københavns Universitet

Kierkegaards ’Sygdommen til døden’ (1849) er 

for mange indgangen til hans forfatterskab – og 

i dag er værket så relevant som nogensinde. Bo-

gen handler om mennesket som et splittet væ-

sen, en fortvivlet skabning, der ikke kan forlige 

sig med sig selv, fordi det ikke vil vide af, at det 

indeholder ånd. i vor tid, hvor mennesket gerne 

reduceres til et væsen, der kan måles og vejes, 

forekommer det som en udfordrende provokati-

on. Bogen optegner fortvivlelsens skikkelser og 

peger frem mod den mulige tilstand, hvor den 

overvindes. Få en introduktion til Kierkegaards 

forfatterskab, og lær at læse filosofiske tekster 

selv, når vi dykker ned i et klassisk værk med en 

tankekraft, der har bevaret sin fulde styrke. 

02/09:  Introduktion til Kierkegaard som  
tænker og filosof

09/09:  Almen introduktion til værket (Forord, 

indhold, indgang s. 115-125 i SKS 11) 

16/09:  Hvad er et menneske?  
(Første afsnit, A og B s. 129-144 i SKS 11) 

23/09:  Former for fortvivlelse  
(Første afsnit, C s. 145-187 i SKS 11)

30/09:  ”Fortvivlelse er Synden”  
(Andet afsnit, A s. 191-216 i SKS 11)

07/10:  ”Den Tilstand, hvori der slet ingen  
Fortvivlelse er”  
(Andet afsnit, B s. 217-242 i SKS 11)
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Helgener og mirakler: På vej mod 
middelalderen år 300-700

Holdnummer: 1921-014
Tid: 3/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Brian Patrick McGuire, professor eme-
ritus i middelalderhistorie, Roskilde Universitet

i de nordiske lande i dag kan det virke sært at 

tale om særligt hellige mennesker, der kan få 

mirakler til at ske. Men selvom de fleste er holdt 

op med at tro på mirakler, er en stor del af den 

kultur, vi kender, bygget af netop sådan nogle 

mirakelmagere. Mænd og kvinder, der mente, at 

de havde pligt til at udbrede deres erkendelse 

og erfaringer til så mange som muligt og påvir-

ke den verden, de levede i. i forelæsningsrækken 

vil vi møde nogle af de helgener, både mænd og 

kvinder, som viede deres liv til deres tro og var 

med til at skabe vores kulturarv.

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 kirke- 
fader som helgen

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

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

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

Forstå debatten: Nutidens 
etiske dilemmaer

Holdnummer: 1921-098
Tid: 3/9, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Ville du vide, om du kunne arve en al-

vorlig og uhelbredelig sygdom? hvad 

ville du gøre, hvis en af dine nærmeste 

led af uhelbredelig sygdom og bad om 

hjælp til at få fred? har vi et ansvar 

over for kommende generationer ift. 

klimaændringerne? Og kan vi gøre de 

krige, vi fører, retfærdige? Etiske dilem-

maer ledsages ofte af en masse tvivl, 

fordi de sjældent har én rigtig løsning. 

derfor kræver etiske dilemmaer, at man 

overvejer, hvilke hensyn der har størst 

vægt. i denne forelæsningsrække vil 

du høre en række eksperters grundige 

overvejelser om fire etiske dilemmaer, 

der gemmer sig bag de aktuelle debat-

ter, du kender fra den offentlige debat. 

Vores håb er at gøre dig – om ikke af-

klaret – så i tvivl på et højere plan. 

03/09:  Bør det lidende menneske 
have hjælp til at dø? 
Jacob dahl Rendtorff, profes-

sor MSO, ledelse og organisa-

tion, Roskilde Universitet

10/09:  Skal vi vide alt om vores 
sundhed? Jacob Busc, lektor 

i medicinsk filosofi, Aarhus 

Universitet

17/09:  Hvem har ansvaret for 
klimaforandringerne? Simon 

Elsborg nygaard, postdoc i 

bæredygtighed og psykologi, 

Aarhus universitet

24/09:  Kan krigen være retfærdig? 
Morten dige, lektor i filosofi, 

Aarhus Universitet

Feminismens tænkere

Holdnummer: 1921-077
Tid: 3/9, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

den feministiske filosofi har stor indflydelse på 

vores tænkning af mennesket, samfundet og de-

mokratiet. det har den, fordi den gentagne gan-

ge i historiens løb har sat etablerede sandheder 

under en kritisk lup og gentænkt, hvad det vil 

sige at være mand/kvinde, heteroseksuel/homo-

seksuel, hvid/ikke-hvid, majoritet/minoritet m.m. 

Bliv klogere på feministisk filosofi og dens betyd-

ning, når vi gennemgår fire feministiske tænkere, 

der på hver sin måde har forsøgt at ændre den 

gængse forståelse af køn, seksualitet, klasse, et-

nicitet og religion.

03/09:  Introduktionsforelæsning: Hvad er  
feministisk tænkning? Bente Rosen-

beck, professor emerita i nordiske 

studier, Københavns Universitet. 

10/09:  Simone de Beauvoir: Det andet køn. 
Tone Frank dandanell, kønsforsker 

og ph.d.-studerende i filosofi, Aarhus 

Universitet

17/09:  Judith Butler: Det performative køn. 
Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet

24/09:  Bell Hooks: Race, klasse og køn. louise 

Fabian, lektorAarhus Universitet

01/10:  Fatima Mernissi: Islamisk feminisme. 
louise Rognlien, ph.d.-studerende i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

Du tilmelder dig på www.fuau.dk.  
Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at ringe på 8843 8000
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Filosofi på grænsen  
til det umenneskelige

Holdnummer: 1921-081
Tid: 4/9, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D215 i bygning 1531, 
Ny Munkegade 118
Underviser:  Jens Linderoth, ph.d. i teologi

Vi mennesker har altid syntes, at vi er noget 

særligt, vores helt egen kategori, midt mellem 

gud(er) og dyr. At definere forskellen mellem 

os og ’de andre’ har dog altid voldet problemer. 

i moderne filosofi er der imidlertid kommet en 

modstrøm, der vil gøre op med snævre definitio-

ner ud fra spørgsmål som: hvorfor er mennesker 

så svære at definere? hvorfor er det vigtigt for os 

at afgrænse os fra ’de andre’? Og undertrykker vi 

i virkeligheden os selv med vores mange selvde-

finitioner? Få fem nedslag i en moderne filosofi 

om mennesket, der på én gang er blevet kaldt fri-

sættende og umenneskelig – og mød nietzsche, 

heidegger, Arendt, derrida og Agamben.

04/09:  Baggrund.  Traditionelle menneskesyn 
fra Aristoteles og Augustin til Descar-
tes og Kant

11/09:  Nietzsche og det endnu ikke fastsatte 
dyr med slavemoral 

18/09:  Det umenneskelige ved Heideggers 
tilstedeværen

25/09:  Hannah Arendt og menneskets vilkår 
og protest

02/10:  Derridas foruroligende kat
09/10:  Agamben og mennesker med dyre- 

hoveder i paradis

Buddhisme – kort og godt

Holdnummer: 1921-005
Tid: 4/9, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, 
Aarhus Universitet

Buddhismen er en af de ældste religioner i ver-

den. den har haft stor betydning i religionshi-

storien og er blevet en moderne tradition med 

indflydelse også til moderne spiritualitet og 

mindfulness. lynkurset fortæller om religionens 

historie fra indien over Asien og til nutidens 

Vest. Vi kommer ind på væsentlige dele af bud-

dhismens lære og praksisformer og berører også 

temaer som meditation, død og modernitet. Som 

deltager på forelæsningsrækken har du mulig-

hed for at købe bogen ’Theravada-buddhismen’ 

fra underviser Jørn Borup til halv pris 150 kr. 

(normalpris 299,-) til første undervisningsgang.

Tab, sorg og nyt livsmod

Holdnummer: 1921-060
Tid: 22/10, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter, billed-
kunstner og ph.d. i teologi

Tab og sorg kan ingen mennesker undgå. Tab er 

en del af det enkelte menneskes livshistorie, en 

del af det at være menneske med relationer og 

kærlighed til andre mennesker. Med tabet følger 

sorgen, og derfor er netop sorgen blevet kaldt 

kærlighedens og tilknytningens dyreste pris. 

Mange oplever, hvordan de ligesom påtvinges 

en sorg og et livslangt sorgforløb. Andre oplever, 

hvordan sorgen breder sig ind over alt i deres liv. 

Men der er også mulighed for, at ny livsglæde og 

nyt livsmod kan finde vej til et menneskes liv. Fo-

relæsningerne præsenterer tværfaglige perspek- 

tiver på sorg, sorgteorier og de nævnte delemner. 

22/10:  Sorg som kærlighedens dyreste pris
29/10:  Sorg der breder sig – ensomhed og 

gensorg
05/11:  Et liv i sorg – med nyt livsmod

Filosofiens fire store spørgsmål

Holdnummer: 1921-099
Tid: 21/10,  4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D215,  
Ny Munkegade 118

de mest grundlæggende filosofiske spørgsmål 

er nogle, som vi alle formentlig har stillet os selv 

på et tidspunkt i vores liv: hvad kan jeg vide, er 

sandt? hvad er det rigtige at gøre? hvad er god 

og dårlig smag? Og kan jeg frit vælge imellem 

dem? det er spørgsmål, der ikke kun vedrører 

historiens filosoffer, men alle mennesker til alle 

tider. Gennem fire forelæsninger får du indblik 

i, hvordan vi gennem tiden har forstået  filosofi-

ens fire grundområder: det sande, det gode, det 

skønne og friheden. Og blive klogere på, hvordan 

du skal forholde dig til det næste gang, spørgs-

målene trænger sig på.

21/10:  Det sande. lars Bo Gundersen, lektor i 

filosofi, Aarhus Universitet

30/10:  Det skønne. louise Fabian, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

06/11:  Det gode. hans Fink, docent emeritus i 

filosofi, Aarhus Universitet

13/11:  Friheden. Kresten lundsgaard-leth, 

adjunkt i anvendt filosofi, Aalborg  

Universitet

En verden i krise

Holdnummer: 1921-059
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Kriserne er her, der og allevegne. Vi 

taler om klimakrise, miljøkrise, flygt-

ninge- og indvandrerkrise, videnska-

bens krise, kulturens krise, religionens 

krise, fordybelsens og åndens krise, fi-

nanskrise, demokratiets krise, medier-

nes krise, identitetskrise, midtvejskrise 

og kriser i parforholdet. Winston Chur-

chill skulle efter sigende engang have 

sagt om dannelsen af Fn efter Anden 

Verdenskrig, at man aldrig skal lade en 

god krise gå til spilde. Er det altid mu-

ligt for os at få noget godt ud af en kri-

se? hvad handler alle kriserne om, og 

hvordan påvirker de vores liv og syn på 

verden? denne forelæsningsrække gør 

dig klogere på, hvad en krise egentlig 

er for noget, og  på fem af de kriser, der 

bliver talt meget om i dag.

23/10:  Introduktionsforelæsning: 
Hvad er en krise? Christian 

Olaf Christiansen, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

30/10:  Demokratiets krise. Mikkel 

Thorup, professor MSO i  

idéhistorie, Aarhus Universitet

06/11:  Den eksistentielle krise.  
Kresten lundsgaard-leth, 

adjunkt i anvendt filosofi, 

Aalborg Universitet

13/11:  Mediernes krise. Simone 

Sefland Pedersen, ph.d.- 

studerende i idéhistorie,  

Aarhus Universitet

20/11:  Den økonomiske krise. Søren 

Mads Mau, ph.d.-studerende i 

filosofi, Syddansk Universitet

27/11:  Videnskabens krise. Casper 

Andersen, lektor i idéhistorie, 

Aarhus Universitet
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Grin dig klogere, når stand-up komiker Sebastian Dorset byder 
velkommen til en række veloplagte forskere, der denne aften har 
forladt universitetets trygge rammer. 

Forsker stand-up
Sebastian Dorset 
og forskerne på slap line

VÆRT

Sebastian Dorset, stand-up komiker

OPLEV BLANDT ANDRE:

Conrad Joseph Molden, ekstern lektor i engelsk,  

Aarhus Universitet og finalist i dM i standup 2018

Vibeke Elisabeth Hjortdal, overlæge og klinisk  

professor i hjertekirurgi, Aarhus Universitet

Tobias Wang Nielsen, professor i zoofysiologi,  

Aarhus Universitet 

TID OG STED

22/04: Herning – Fermaten kl. 20.00-21.30 

23/04:   Odense – Magasinet kl. 20.00-21.30

25/04:  Aalborg – Studenterhuset kl. 20.00-21.30

26/04:  Aarhus – Stakladen kl. 20.00-21.30

29/04: København – nørrebro Teater kl. 20.00-21.30

TILMELDING
75 kr. Tilmeld dig på fuau.dk 

i anledning af Forskningens døgn 2019 kan du nu opleve forskningsfor-

midling på en helt ny måde: Tempofyldt, overraskende og underholdende 

vidensformidling krydret med stand-up. En række modige forskere fra 

fem forskellige fag er blevet coachet af dorset og går denne aften på 

scenen med hvert deres forsker stand-up show.
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”Grundtvig og jeg 
er blevet rigtig 
gode venner”
Lone Kølle Martinsen 
Seniorforsker i historie, Aarhus Universitet

Det lå ikke i kortene, at Lone Kølle Martinsen skulle beskæftige sig med Grundt-
vig på fuld tid, men hun er kommet på andre tanker og er nu at finde på Grundt-
vig Centeret på Aarhus Universitet. Her arbejder hun med kvindebegrebet hos 
Grundtvig.

”Grundtvig var meget ’lykke-Per’-agtig i sin tilgang til livet. han var kompromisløs, bøjede sig 

ikke og sagde bestemt ikke ”tak”, hvis han fik et spark i røven, men tog i stedet kampen”. Sådan 

beskriver lone Kølle Martinsen n.F.S. Grundtvig, der både lægger navn til grundtvigianismen og 

var en af initiativtagerne til folkehøjskolen.

ifølge lone skal vi ikke kun huske Grundtvig for hans politiske og teologiske betydning – men også 

for det aftryk, han har sat på kvindebegrebet. ”Grundtvig var med til at transformere kvindebegre-

bet via den nordiske mytologi, folketroen og biblen. han havde gode og positive tanker om kvin-

den og det kvindelige”, fortæller hun. Men Grundtvigs positive tanker er blevet overset i de seneste 

50 års kvindedebat. For han havde en binær kønsopfattelse – ligesom andre i hans samtid. Og det 

gad man ikke have noget med at gøre under 1960’ernes og 1970’ernes kvindefrigørelse.” Jeg me-

ner, at det er vigtigt at beskæftige sig med kvindebegrebet hos Grundtvig, da det viser, at dansk 

kvindehistorie kan skrives længere tilbage end sit traditionelle udgangspunkt, der sædvanligvis 

dateres til 1871 med dansk Kvindesamfunds grundlæggelse”, fortsætter lone Kølle Martinsen.

Grundtvig i dag
lone kommer ikke selv fra et grundtvigiansk miljø og har aldrig været på højskole, men hun mener 

alligevel, at vi alle bør gøre op med os selv, om vi kan bruge Grundtvig til noget. ”han var anti-eli-

tær, han kunne have det svært med parnasset, og det kan jeg, som første-generations akademiker 

fra et lille fiskersamfund i Bagenkop, nikke genkendende til”. 

Som et delprojekt har lone også beskæftiget sig med brugen af Grundtvig forud for EF-afstem-

ningen i 1972 – noget man kan læse mere om i den nye udgivelse ’Konfliktzonen danmark’. Bogen 

handler om, hvordan historiens udlægning afhænger meget af øjnene, der ser. Vi tolker simpelthen 

de historiske kendsgerninger forskelligt alt efter vores politiske ståsted.

Læs hele artiklen på www.fuau.dk

Mød Lone Kølle Martinsen på Folkeuniversitetet i foråret 2019 til VIdensbrunch på DOKK1. 
Se side 33, og i forelæsningsrækken ’Konfliktzonen Danmark: Stridende fortællinger om dansk 
historie’, se side 53.
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” Grundtvig var med til at  
transformere kvindebegrebet  
via den nordiske mytologi,  
folketroen og biblen. Han  
havde gode og positive tanker  
om kvinden og det kvindelige.” 
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Ruslands historie

Holdnummer: 1911-302
Tid: 21/1, 7 mandage, kl. 17.15-19.00. Obs: 4/3 er forelæsningen 
kl. 19.30-21.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang), lokale D215 i bygning 1531, 
Ny Munkegade 118

Rusland er en uomgængelig aktør i danmarks nærområde, 

i Europa og globalt. En aktør, der til stadighed giver euro-

pæiske regeringsledere grå hår i hovedet. Vær med, når 

syv ruslandskendere skuer mod Europas nabo mod øst og 

gennemgår Ruslands historie fra det blev en europæisk 

stormagt under Peter den Store og frem til i dag. Vi ser på 

den bolsjevikiske revolution for 100 år siden og dens resul-

tater – fra Stalins reformer til Gorbatjovs forsøg på at redde 

systemet. Vi gennemgår den Store Fædrelandskrig (Anden 

Verdenskrig i Rusland), der gjorde Sovjetunionen til en ver-

densmagt og førte frem til den kolde krig. Endelig ser vi på 

Ruslands nu opgivne forsøg på at blive et europæisk land 

og på Ruslands interne udvikling under Putins ledelse. 

21/01:  1696-1855: Rusland under Peter den Store og 
hans efterfølgere. Christian Gottlieb, adjungeret 

professor, Københavns Universitet

28/01:  1856-1917: Rusland på kanten til den moderne 
verden. Martin Ammitsbøll husted, lektor,  

cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

04/02:  1917-1922: Revolution, borgerkrig og dannelsen 
af Sovjetunionen. Erik Kulavig, lektor i historie, 

Syddansk Universitet

11/02:  1922-1953: Stalin og Den Store Fædrelandskrig. 
Erik Kulavig, lektor i historie, Syddansk Universitet

18/02:  1953-1991: Elementer og faser i Sovjetnionens 
sensommer og henvisnen. Michael hesselholt 

Clemmesen, brigadegeneral (pens.), militær- 

historiker, Forsvarsakademiet

25/02:  1991-2000: Rusland i Europa. Karsten Jakob 

Møller, generalmajor & senioranalytiker (pens.).

04/03:  2000-2016 Rusland i det 21. århundrede: Putins 
Rusland. Mette Skak, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet (Obs: Kl. 19.30-21.15)

Danmarks historie

Holdnummer: 1911-117
Tid: 21/1, 5 undervisningsgange, kl. 
17.30-19.15. Obs: Første forelæsning er en 
mandag. Resten er torsdage
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: 21/1: AU, bygning 1530, lokale G122, 
Ny Munkegade 118. Resten af forelæs-
ningerne er i G116

Tag med på en rejse gennem danmarks 

historie fra Reformationen til demokra-

ti og velfærdsstat. det er fortællingen 

om en nordisk stormagt, der skrumper 

til en lille plet på landkortet, om byg-

ge- og krigsglade konger, om driftige 

og selvbevidste borgere og bønder, der 

sætter damp under landet – og vejen 

mod demokrati. det er historien om 

folkehøjskoler, fagforeninger og for-

eningsliv. Og kvinder, der går til stem-

meurnerne og ud på arbejdsmarkedet. 

Om verdenskrige, kriser, Stauning eller 

kaos – og frygt for, at den kolde krig 

bliver varm. der er velfærd for alle, og 

fritiden er ny og fyldt med nymodens 

medier, charterferie og parcelhushaver. 

Fem forskere opruller danmarks histo-

rie fra 1500 til i dag og giver deres bud 

på, hvilke begivenheder og udviklinger, 

der er afgørende at kende for at forstå, 

hvorfor danmark ser ud, som det gør. 

21/01:  1500-1750: Fra reformation til 
enevælde. Carsten Porskrog 

Rasmussen, overinspektør, 

Museum Sønderjylland – Søn-

derborg Slot, og adjungeret 

professor i historie, Aarhus 

Universitet

31/01:  1750-1914: Fra enevældigt 
imperium til demokratisk 
nationalstat. Claus Møller 

Jørgensen, lektor i historie, 

Aarhus Universitet

07/02:  1914-1945: Fra krig over 
kriser til krig. niels Wium Ole-

sen, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

14/02:  1945-1973: Velfærdsstat 
og kold krig. Søren hein 

Rasmussen, ph.d. i historie og 

forfatter, Meganørd

21/02:  1973-i dag: Globale tider. 
Thorsten Borring Olesen, 

professor i historie, Aarhus 

Universitet

Arkæologi  
og historie

Vil du til videnskoncert 
om månelandingen? 
Se side 37.



Verdenshistoriens  
største begivenheder

Holdnummer: 1911-108
Tid: 22/1, 8 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1130 kr., studerende 710 kr.  
(bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

i den litterære verden taler man om begrebet 

’point of no return’. Fra dette øjeblik er alting for-

andret, og man kan ikke længere vende tilbage 

til verden, som den så ud før den skelsættende 

begivenhed. Verdenshistorien er fyldt med så-

danne ’points of no return’. i nogle tilfælde ved 

man med det samme, at alt er forandret som ved 

terrorangrebene d. 11. september 2001. Andre 

gange går der århundreder, før man kan se, at 

en specifik begivenhed kom til at ændre verdens 

gang. i forelæsningsrækken dykker vi ned i otte 

vidt forskellige begivenheder, der har forandret 

verden for altid. Rækken tager udgangspunkt i 

’50 begivenheder. højdepunkter i verdenshisto-

rien’ (Aarhus Universitetsforlag), som kan inklu-

deres i prisen.

22/01:  Slaget ved Marathon – Perserkrigene, 
den athenske guldalder og  
Alexanders verdensrige. Christian 

Ammitzbøl Thomsen, adjunkt i historie, 

Københavns Universitet

29/01:  Kinas samling – kultur, religion 
og filosofi. lars-Emil nybo nissen, 

ph.d.-stipendiat i historie, Københavns 

Universitet

05/02:  Korsfæstelsen – kristendommens tilbli-
velse og udbredelse til Reformationen. 
Morten Fink-Jensen, lektor i historie, 

Københavns Universitet

12/02:  Opdagelsen af Amerika – kolonisering 
og krig i den nye verden. Jacob Tull-

berg, ekstern lektor i historie, Køben-

havns Universitet

19/02:  Den franske revolution – enevælde, 
revolution og demokrati i Europa. 
Bertel nygaard, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

26/02:  Første Verdenskrig – da verden gik 
i krig. nils Arne Sørensen, professor i 

historie, Syddansk Universitet

05/03:  Apartheids ophør – afkolonisering og 
selvstændiggørelse på det afrikanske 
kontinent. Stig Jensen, lektor i  

afrikastudier, Københavns Universitet

12/03:  11. september 2001 – islamismens 
fremvækst i verden. Carsten Bagge 

laustsen, lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

Konfliktzonen Danmark: Stridende 
fortællinger om dansk historie

Holdnummer: 1911-066
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00.  
Obs: Ingen undervisning 6/2
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

danmark synes at være nået historiens afslut-

ning. Gennem tusind års historie præget af fol-

keligt fællesskab og modvilje mod storhed og 

voldsomme forandringer har danskerne skabt 

et lille, fredeligt og harmonisk velfærdssamfund, 

som flertallet elsker og få ønsker grundlæggen-

de forandret. den store fortælling om danmark, 

der former vores selvforståelse, fremstår dermed 

ofte som en konsensushistorie, der går på tværs 

af politiske skel. Men hvad hvis vi forestiller os, 

at dansk historie er præget af konflikter og kam-

pe snarere end konsensus og fredsommelighed? 

Med afsæt i en række af danmarkshistoriens 

centrale begivenheder viser forelæserne, hvor-

dan historien er blevet brugt og misbrugt ud fra 

forskellige idealer og ideologier, og hvordan der 

har været kamp om at udlægge den danske hi-

storie. Forelæsningsrækken bygger på den nye 

bog ’Konfliktzonen danmark’ (Gads Forlag). 

23/01:  Konfliktzonen Danmark. lone Kølle 

Martinsen, ph.d., seniorforsker i historie, 

Aarhus Universitet

30/01:  Danmark til Ejderen. Peter Yding 

Brunbech, videnscenterchef, nationalt 

Videnscenter for historie- og Kultur-

arvsformidling

13/02:  Grundloven. Michael Bregnsbo, lektor i 

historie, Syddansk Universitet

20/02:  Verdenskrigene. nils Arne Sørensen, 

professor i historie, Syddansk  

Universitet

27/02:  Hvad er det moderne i det moderne 
gennembrud. Jørgen Aabenhus, ekstern 

lektor i dansk, Syddansk Universitet

06/03:  EU. lone Kølle Martinsen, ph.d., senior-

forsker i historie, Aarhus Universitet

Store revolutioner 
– begivenheder, der 
forandrede verden

Holdnummer: 1911-475
Tid: 24/1, 6 torsdage, kl. 19.30-21.15. 
Ingen undervisning 31/1
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Fra USA’s uafhængighedserklæring 

over de franske menneskerettigheder 

til 68’ernes opgør med det bestående 

– vores historie er i høj grad formet af 

store politiske oprør og omvæltninger. 

i forelæsningsrækken tager vi et kig 

på verdenshistoriens udvikling ud fra 

de revolutioner, der har været med til 

at forandre den. Er de franske og rus-

siske revolutioner nogensinde afsluttet 

helt, eller føles deres virkninger endnu? 

hvor kommer det politiske skel mellem 

højre og venstre fra, og hvorfor har vi 

overhovedet demokrati i dag? Og hvad 

har tidlige og moderne revolutioner be-

tydet for den tilsyneladende ikkerevo-

lutionære danske historie? Få indblik i 

nogle af de største omvæltninger i ver-

denshistorien fra 1700-tallet til i dag. 

Forelæsningerne tager afsæt i forlaget 

Slagmarks revolutionsserie.

24/01:  Den amerikanske revolution 
1775-1783. Mikkel Thorup, 

professor MSO i idéhistorie, 

Aarhus Universitet

07/02:  Den franske revolution og 
den haitianske revolution 
1789-99 og 1791-1804. nicolai 

von Eggers Mariegaard, 

ph.d.-studerende i idéhistorie, 

Aarhus Universitet

14/02:  1848 revolutionerne  
– i Europa og Danmark. Bertel 

nygaard, lektor i historie, 

Aarhus Universitet

21/02:  Den russiske revolution 
1917-1921. Benjamin Ask 

Popp-Madsen, ph.d. stipendiat 

i statskundskab, Københavns 

Universitet

28/02:  1968 – en moderne revolu-
tion? Bertel nygaard, lektor i 

historie, Aarhus Universitet

07/03:  Den Iranske Revolution 1979. 
Rasmus Christian Elling, lektor 

i tværkulturelle- og regionale 

studier, Københavns  

Universitet

Arkæologi  
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Historieformiddag på Dokk1:  
Hvad der er værd at vide om 
verdenshistorien i det 20. århundrede

Holdnummer: 1911-295
Tid: 18/2, 6 mandage, kl. 10.15-12.00.  
Ingen undervisning 4/3 og 25/3
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
Underviser: Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie og  
forfatter, MegaNørd

det 20. århundrede har overalt i verden budt på en vold-

som udvikling og mange dramatiske begivenheder. i denne 

forelæsningsrække får du under seks overskrifter nogle 

bud på, hvad der har været særligt vigtigt og hvorfor. Vi 

skal undersøge, hvordan alle klodens samfund er blevet 

bundet sammen og for første gang i historien blevet umid-

delbart påvirkede og efterhånden afhængige af hinanden. 

hvordan krige har antaget global karakter og efterhånden 

er blevet en trussel mod selve menneskeheden. hvordan 

Vestens dominans i verden har udfoldet sig og er blevet 

udfordret. hvordan fælles kulturelle forståelsesrammer er 

blevet etableret. hvilke dynamikker har været på spil gen-

nem det 20. århundrede, og hvilke linjer har de kastet ud i 

den fremtid, der er vores nutid? 

18/02:  Hvad er særligt ved det 20. århundrede? 
25/02:  Kampen om samfundssystemerne
11/03:  Krigene
18/03:  Kolonisering og afkolonisering
01/04:  Massekulturens tid
08/04:  Verden bindes sammen

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

Holdnummer: 1911-029
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 11.00-15.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Christian Axboe Nielsen, 
lektor i historie, Aarhus Universitet, har 
fungeret som ekspertvidne ved Det Inter-
nationale Krigsforbrydertribunal 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 mili-

tære og politiske ledere blev venner og 

naboer pludselig til fjender. For første 

gang siden Anden Verdenskrig var 

der igen krigshandlinger og etnisk ud-

rensning på det europæiske kontinent. 

hvordan kunne det gå så galt så hur-

tigt? det er vigtigt at forstå begivenhe-

derne – som en advarsel om, hvad der 

kan ske, når populisme og nationalisme 

får frit spil. Forelæsningen bygger på 

bogen ’Vi troede ikke, det kunne ske 

her’ (Kristeligt dagblads Forlag).

Paris 1919 – seks måneder, 
der ændrede verden

Holdnummer: 1911-040
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.15-15.15
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag., oberstløjtnant

”Ja, så er det slut, og ingen er tilfreds. 

Jeg kan kun håbe, at vi har lavet en 

retfærdig fred. Men det er nu op til 

guderne”, skulle præsident Wilson 

have sagt til sin kone, da han forlod 

Paris 1919 efter fredsforhandlingerne 

efter Første Verdenskrig. i anledning 

af 100-året stiller vi skarpt på de seks 

måneder, der forandrede verden. Tag 

plads ved forhandlingsbordet med de 

Fire Store: USA’s præsident Wilson, 

premierminister George fra England, 

Clemenceau fra Frankrig og italiens 

Orlando. dagen dykker ned i miljøet 

i Paris med et mylder af rådgivere og 

delegationer fra store dele af verden, 

fredsforhandlingerne, hvor statsmæn-

dene med forskellige dagsordener for-

søgte at få verden på fode igen efter 

krigen og etablere en ny verdensorden. 

ikke nogen nem opgave, skulle det vise 

sig. Undervejs skal vi selvfølgelig også 

se på selve Versaillestraktaten og ikke 

mindst de vidtrækkende følger, den og 

krigen fik. 

Inkaerne havde en enestående viden 
inden for fx landbrug og madlavning, 
som bruges af nutidens peruvianere. 
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Fundamentet for det moderne: 
Oplysning og rationalisme

Holdnummer: 1911-030
Tid: 23-24/2, 1 weekend, kl. 10.00-14.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. 
forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum 
Frederiksborg Slot

Oplysningstiden dukker ustandselig op i aktuel 

politik og værdidebat. Værdier som tolerance, li-

gestilling og demokrati bliver ofte forbundet med 

oplysningstiden. Omvendt bliver oplysningsti-

dens ideer tit gjort ansvarlig for revolutionært 

vanvid og totalitære ideologier. Ambitionen er 

at få 1600-tallets tanker, strømninger og begi-

venheder til at indgå i et sammenhængende og 

forståeligt mønster, hvor vi undervejs kommer 

forbi den videnskabelige revolution, tænkere og 

videnskabsmænd som newton, diderot, Smith 

og Kant, religiøse bevægelser, pragthuse som 

Versailles, Blenheim Palace og Amalienborg, in-

novationer som dampmaskinen samt fænomener 

som bondeundertrykkelse, slaveri og menneske-

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

mentet for moderniteten blev lagt fast.

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

Holdnummer: 1911-064
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118 
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, forbun-

det 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 Græ-

kenland i oldtiden såvel som i nyere tid, 

men landbroen mod nord har også sat 

sine spor. Grækenland har også, som 

danmark, været stormagt, miniput og 

genvundet land. denne dag skal vi un-

dersøge bevægelser i forbindelse med 

magt og afmagt og se på de kulturelle 

aftryk afledt af disse bevægelser. Vi 

dykker ned i flygtningestrømme og mi-

gration – fra bronzealderen til i dag, im-

perialisme under Alexander den Store 

og Osmannerne, men også samhandel, 

religiøs tolerance og økonomiske op- 

og nedture. 

På ekspedition hos inkaerne  
i Perus tågeregnskov

Holdnummer: 1911-299
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118 
Underviser: Inge Schjellerup, dr.phil. i arkæolog og 
antropolog, seniorforsker, Nationalmuseet

denne dag tager vi på ekspedition til Perus tåge-

regnskov på jagt efter inkaernes historie. inkaer-

nes storhedstid går tilbage til 1100-tallet, hvor de 

med udgangspunkt i Cuzco-området nord-vest 

for Titicaca-søen underlagde sig størstedelen af 

det vestlige Sydamerika fra det sydlige Colombia 

til Argentina og Chile og forende det til et mæg-

tigt rige frem til spaniernes erobring i 1532. inka-

riget var det største rige i Sydamerika før Colum-

bus og på sit højdepunkt et af verdens største 

samfund. Machu Picchu er et af de bedst beva-

rede beviser på rigets storhed og har fået plads 

på UnESCO’s verdensarvsliste. dagens forelæser 

har bl.a. undersøgt inkaernes vandingskanaler, 

landsbrugs- og madlavningsmetoder og været 

med til genoplive disse gamle metoder, så den 

fantastiske viden, inkaerne havde, kan komme 

nutidens mennesker til gode. læs mere om rejser 

med inge Schjellerup og Viktors Farmor til Peru 

på side 13.

Berlin – en kulturhistorisk  
rejse gennem byen

Holdnummer: 1911-015
Tid: 23-24/2, 1 weekend, kl. 10.15-15.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i tysk, journalist 
og bosiddende i Berlin

Som en hvirvelvind har udbygningen til hoved-

stad raset gennem Berlin siden 1990’erne. det 

har været en proces fyldt med kreativitet, og 

udviklingen har sat sit tydelige præg på byens 

kunst og kultur, arkitektur og gadebillede. Vi 

skuer også længere tilbage og inddrager Ber-

lins kulturhistoriske udvikling i tiden op til 1918, 

i mellemkrigstiden og i efterkrigstidens delte by. 

På den måde vil vi se, at byens historiske udvik-

ling i høj grad har været præget af brud og af 

en egenartet religiøs og kulturel mangfoldighed. 

Evnen til at udnytte disse modsætninger i en kre-

ativ retning var en væsentlig grund til, at Berlin i 

begyndelsen af det 20. århundrede kunne udvik-

le sig til en vigtig europæisk kunst- og kulturme-

tropol. Og det er den evne, Berlin i dag synes at 

aktualisere igen.

”  Krigen i Jugoslavien – Europas sidste krig 
i det 20. århundrede – er ved at ændre sig fra 
samtidspolitik og personlig erfaring til historie, 
der må fortælles og tolkes. Derfor er det vigtigt 
at forstå begivenhederne – som en advarsel 
om, hvad der kan ske, når populisme og 
nationalisme får frit spil.”

Christian Axboe Nielsen
lektor i historie, Aarhus Universitet
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Aarhus besat

Holdnummer: 1911-300
Tid: 13/3, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211, Ny Munkegade 
118. Mødested 10/4:  Nordre Kirkegård, Kirkegårds-
vej 26, foran kapellet

9. april 1940 blev Aarhus besat af Tyskland, li-

gesom resten af danmark. det var en alvorlig 

situation – men ikke mere end, at mange nys-

gerrige aarhusianere valfartede til Skejby Mark 

for at se den tyske flyver, der var nødlandet. 

Men efterhånden sneg krigens alvor sig ind på 

aarhusianerne. i forelæsningsrækken går vi tæt 

på besættelsestidens Aarhus. Vi starter med et 

overblik over de fem besættelsesårs væsent-

ligste begivenheder. herefter dykker vi ned i 

aarhusianernes hverdag med alt fra rationering 

til utrygheden ved at leve med risikoen for bom-

beattentater og vilkårlig vold. Tredje forelæs-

ning fortæller om Værnemagten i Aarhus og om, 

hvordan det gik for sig, når soldater og borgerne 

blev konfronteret med hinanden. Og så skal vi 

selvfølgelig også se på modstanden, dens man-

ge former, grupperinger og på, hvordan mod-

standsfolkene forberedte sig på freden. Vi slutter 

på nordre Kirkegård, hvor vi skal høre om halv-

voksne modstandsmænd, formodede stikkere og 

tilfældige borgere, som betalte den højeste pris 

under besættelsen af Aarhus.

13/03:  Aarhus under Besættelsen  
– en oversigt. Søren Tange Rasmussen, 

museumsinspektør, den Gamle By

20/03:  Husmoder i en krisetid. Maria Juul  

Pedersen, museumsassistent, den 

Gamle By

27/03:  Værnemagten i Aarhus. Simon Ryvang 

True, Museumsinspektør, den Gamle By

03/04:  Modstandsbevægelsen og befrielsen 
i Aarhus. Søren Tange Rasmussen, 

museumsinspektør, den Gamle By

10/04:  Besættelsens pris – omvisning på 
Nordre Kirkegård. Klaus Bertelsen, 

cand.mag. i dramaturgi og historie og 

kirkegårds-rundviser

Historien om Europa

Holdnummer: 1911-413
Tid: 6/3, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

historien om Europa er historien om 

mægtige civilisationer, der støder 

sammen og blandes. Fra den græske 

filosofi over den romerske retsstat og 

den kristne religion og gennem utalli-

ge krige og magtkampe er opstået det 

Europa, vi kender i dag. i denne fore-

dragsrække dykker vi ned i Europas hi-

storie. hvad er det særligt europæiske, 

og hvorfor bruger vi stadig betegnel-

sen efter en historie med enevældige 

herskeres hang til territoriale udvidel-

ser, massive ideologiske spændinger 

og hele to verdenskrige? Set i lyset af 

Europas dramatiske historie, kan det 

undre, at en syrisk flygtningestrøm og 

et bureaukratisk anlagt EU lige nu ser 

ud til at være den største trussel mod 

kontinentets selvforståelse. Gennem 

fem forelæsninger fortælles Europas 

historie med blodige slag, udslettede 

byer og idéhistoriske nybrud.

06/03:  Antikkens storriger. Jesper 

Carlsen, lektor, dr.phil. i  

historie, Syddansk Universitet

13/03:  Middelalderen – Europas 
fødsel. Kasper holdgaard  

Andersen, postdoc, dansk 

Center for Byhistorie

20/03:  Opdagelser, oplysning, 
reformation og renæssance. 
Steffen heiberg, historiker 

og fhv. forskningschef, det 

nationalhistoriske Museum 

Frederiksborg Slot

27/03:  Nationalstater og demokrati. 
Claus Møller Jørgensen, lektor 

i historie, Aarhus Universitet

03/04:  Europæisk integration og 
disintegration. Europa ved 
en skillevej. Thorsten Borring 

Olesen, professor i historie, 

Aarhus Universitet

Danske dronninger  
– dronningemagt i middelalder  
og renæssance

Holdnummer: 1911-335
Tid: 6/3, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 960 kr., studerende 640 kr.  
(bog værdi 399,95 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118

Magt og storhed i middelalderen og renæssan-

cen var ikke kun forbeholdt konger. Også dron-

ningerne var magtfulde og handlekraftige. Ofte 

udøvede dronningen sin magt bag kulisserne 

gennem private samtaler med kongen og hem-

melige kontakter. Men de optrådte også som 

formyndere for umyndige kongesønner, stedfor-

træder for fraværende konger – og endda som 

rigets regent. Forelæsningsrækken sætter fokus 

på markante dronninger i norden i middelalder 

og renæssance og diskuterer deres betydning, liv 

og virke. dronningen skulle være from, rettroen-

de og moderlig, hun skulle sikre tronarvinger og 

garantere alliancer mellem to riger. Men det var 

sin sag at udfylde den ophøjede rolle, og efterti-

dens fremstillinger har ikke altid ydet kvinderne 

retfærdighed. dronningens magt var større og 

langt mere kompleks, end vi ellers har troet.

06/03:  Introduktion og Ingeborg-sagen. 
Kasper holdgaard Andersen, postdoc, 

dansk Center for Byhistorie

13/03:  Beatrix og Sofie. Else Roesdahl,  

professor emerita, Aarhus Universitet

20/03:  Margrethe 1. Anders Bøgh, lektor  

emeritus i historie, Aarhus Universitet

27/03:  Dronning Dorothea. Jeppe Büchert 

netterstrøm, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

03/04:  Elisabeth og Sigbrit. lars Bisgaard, 

lektor i historie, Syddansk Universitet

10/04:  Dronningeblod – dronningens dyna-
stiske betydning. Carsten Porskrog 

Rasmussen, overinspektør, Museum 

Sønderjylland – Sønderborg Slot, og 

adjungeret professor i historie, Aarhus 

Universitet

Glæd dig til 10 dage om 
mellemkrigstiden.  
Se Århundredets Festival  
fra side 82
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Dansk Vestindiens historie: Fra 
afrikanere til danske statsborgere

Holdnummer: 1911-058
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 11.00-16.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i historie og 
forfatter

historien om dansk Vestindien handler om jag-

ten på fremmede varer og udnyttelsen af menne-

sker fra Afrika som slaver på plantagerne. hvor-

dan kunne et samfund, hvor 90 % af indbyggerne 

arbejdede under slaveri, styres og udvikle sig, og 

hvad var det, der banede vejen for overgangen 

fra slaveri til frihed? hvad skete der i dansk 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? i forbindel-

se med 100-året for salget af øerne blev der talt 

meget om slaveri og penge, der blev tjent på suk-

ker. Men hvordan skal vi opfatte den befolkning, 

som gennem årene havde fået deres hjemsted i 

dansk Vestindien – afrikanerne og deres efter-

kommere? Få indblik i dansk Vestindiens historie. 

Per nielsen er forfatter til bogen ’Fru Jensen og 

andre vestindiske danskere’ (Syddansk Universi-

tetsforlag).

Christian IV.  
En europæisk statsmand

Holdnummer: 1911-031
Tid: 17/3, 1 søndag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og  
fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum 
Frederiksborg Slot

ingen dansk konge står så stærkt i eftertidens 

bevidsthed som Christian iV. det skyldes i høj 

grad de mange bygningsværker som Frederiks-

borg, Rosenborg, Børsen og Rundetårn. Men vi 

kan også komme helt tæt på ham, fordi vi fra 

hans hånd har 3000 breve, der uden nåde af-

slører hans stærke og svage sider. Som politiker 

kunne han være realistisk og vidtskuende, men 

han kunne også gøre sig illusioner og være util-

gængelig for andres rådgivning. En stærk selvfø-

lelse gjorde det svært for ham at indrømme fejl. 

Prestigebehov og mangel på fleksibilitet gjorde, 

at situationen let kom ud af kontrol, modgang 

blev til katastrofer. hans liv blev et drama, der 

for altid ændrede danmarkshistorien. dagen ta-

ger afsæt i Steffen heibergs bog ’Christian 4. En 

europæisk statsmand’, der er udkommet i en ny 

pragtudgave (lindhardt og Ringhof). 

Tirpitz-stillingen og  
Hitlers Atlantvold

Holdnummer: 1911-349
Tid: 28/3, 1 torsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118 
Underviser: John V. Jensen, museums- 
inspektør, Vardemuseerne

langs hele Vadehavet findes rester af 

hitlers Atlantvold fra Anden Verdens-

krig. de mange bunkere var engang 

brikker i et kystforsvar, der strakte sig 

fra nordkap til Pyrenæerne. Tilsam-

men giver de et indtryk af det enorme 

forsvarsværk, nazisterne etablerede 

for at fastholde det erobrede Europa. 

Forelæsningen zoomer ind på Tir-

pitz-stillingen ved Blåvand, der som 

en del af Atlantvolden skulle have for-

svaret danmark mod en britisk-ame-

rikansk invasion. Men invasionen kom 

aldrig, og bunkeren blev ikke færdig 

før den tyske kapitulation. hvorfor 

gav hitler ordre til at opføre et stort 

fæstningsværk langs Vesteuropas ky-

ster? det og meget mere skal vi høre 

om denne aften, der giver et indblik i 

et fascinerende stykke danmarks- og 

militærhistorie. Forelæsningen bygger 

på den nye bog ’Tirpitz-stillingen - en 

del af Atlantvolden’. i forlængelse af 

forelæsningen er der arrangeret besøg 

og særomvisning på museet den 6/4 

med forelæseren, museumsinspektør 

John V. Jensen. Besøget skal tilmeldes 

og købes separet efter ’først til møl-

le’-princippet. Se næste hold.

Året er 1648. Christian IV er alvorligt 
syg og tager mod København for at 
dø på sit yndlingsslot Rosenborg.
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Anden Verdenskrig og Hitlers Berlin

Holdnummer: 1911-346
Tid: 6/4, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, 
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Berlin var scenen, hvor centrale kapitler om det 

Tredje Riges storhed og fald udspillede sig i 1933-

1945. På den ene side var byen rammen for re-

gimets selviscenesættelse og massepropaganda 

efter magtovertagelsen i 1933. den var centrum 

for hitlers og Speers planer om at skabe en 

’Welthauptstadt’ og midtpunktet for nazismens 

fintmaskede magtapparat. På den anden side var 

Berlin undertrykkelsens og forfølgelsens by, hvor 

jøder og systemkritikere nådesløst blev jaget og 

deporteret af regimet. det var frygtens, afmag-

tens og dødens by, da Berlin som nazitysklands 

nervecenter blev et hovedmål for de allieredes 

bombefly. det var en ruinby, som den Røde hær 

brutalt indtog i Slaget om Berlin i 1945, der sym-

bolsk markerede Anden Verdenskrigs afslutning 

i Europa. hør om Berlins historie fra 1933 til 1945, 

og forstå byens rolle i fortællingen om det Tredje 

Riges storhed og fald.

Byvandringer: På vandring  
gennem Aarhus’ historie

Holdnummer: 1911-351
Tid: 9/4, 5 tirsdage, kl. 17.00-18.30.  
Ingen undervisning 16/4
Pris: 620 kr., studerende 350 kr.
Maks. 35 deltagere
Sted: Se nedenfor

Få et nyt blik på Aarhus, en af landets ældste 

byer med en historie, der rækker tilbage til om-

kring år 800. På fem byvandringer i det centrale 

Aarhus fortæller eksperter fra den Gamle By om 

byens udvikling fra vikingernes Aros til den mo-

derne storby, vi kender – både de store linjer og 

de små sjove historier og detaljer. På turene gen-

nem byen skal vi bl.a. høre om den voldomkran-

sede vikingeby, bispebyen med den store Skt. 

Clemens domkirke, renæssancens driftige køb-

mænd og det nye rådhus, krig og sygdom, den 

moderne industri- og handelsby med kysthavn 

og jernbane. Om eksplosionen i befolkningstallet 

og deraf nyopførte bydele, 1950’erne og 60’ernes 

fremskridt og drømme, hvor gammelt må lade li-

vet for biler og boligblokke. Vi slutter med at se 

på store projekter i midtbyen de seneste ca. 50 

år fra kommunalreformen i 1970 og frem til i dag. 

09/04:  Fra Aros til Skt. Clemens staden.  
Christian Rasmussen, museums- 

inspektør, den Gamle By

 Mødested: Åboulevarden ved Emil  

Vetts Passage

23/04:  Købmændenes Aarhus. Christian  

Rasmussen, museumsinspektør,  

den Gamle By

 Mødested: Store Torv ved domkirkens 

hovedindgang 

30/04:  Aarhus bliver moderne 1850-1950. 
Søren Tange Rasmussen, museums- 

inspektør, den Gamle By

 Mødested: Søndergade ved Posthus-

smøgen 
07/05:  Fremskridtet og drømmene sætter de-

res spor 1950-1960. Kitt Boding-Jensen, 

museumsinspektør, den Gamle By

 Mødested: Immervad ved statuen af 

borgmester Bernhardt Jensen

14/05:  De store projekters tid 1970 og frem. 
Anneken Appel laursen, museums- 

inspektør, den Gamle By

 Mødested: Smøgen mellem Lokalcenter 

Møllestien og Grønnegade 8

Besøg og særomvisning  
på Tirpitz

Holdnummer: 1913-375
Tid: 6/4, 1 lørdag, kl. 11.00-11.30
Pris: 180 kr.
Sted: Tirpitz, mødested ved billetsalget, 
Tirpitzvej 1. Obs. Deltagerne sørger selv 
for kørsel til og fra Tirpitz
Underviser: John V. Jensen, museumsin-
spektør, Vardemuseerne

Tag med på besøg på Tirpitz i Blåvand, 

der sidste år blev kåret som danmarks 

bedste temamuseum. her skal vi se 

museets helt nye udstilling om mine-

rydningen langs den jyske vestkyst i 

1945, og så giver museumsinspektør 

John V. Jensen en eksklusiv rundvis-

ning i den gamle Tirpitz-bunker og i 

Bjarke ingels imponerende museums-

bygninger, der graver sig ind i sandet. 

Besøg og omvisning er forbeholdt 

deltagerne på forelæsning ’Tirpitz-stil-

lingen og hitlers Atlantvold’. Se fore-

gående hold. Museumsbesøget skal 

tilmeldes og købes separet efter ’først 

til mølle’-princippet.
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Hvad enhver bør vide om Norden

Holdnummer: 1911-465
Tid: 23/4, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F, Ny Munkegade 118 
Medtilrettelæggere: Foreningen Norden i Aarhus

Er vi slagsbrødre eller broderfolk? har vi i de nordiske 

lande noget særligt til fælles, eller er norden bare en ro-

mantisk drøm fra en fjern fortid? i anledning af Foreningen 

nordens 100 års jubilæum i 2019 kan du komme med en 

håndfuld fageksperter på en lystvandring gennem de store 

linjer i nordens historie og samfundsudvikling samt få ind-

blik i et udvalg af mesterværker inden for kunst og klassisk 

musik fra midten af 1800-tallet og frem. Forelæserne retter 

hver især blikket mod det, de finder vigtigst at kende til 

inden for deres felt. Kom i godt selskab med bl.a. Margrethe 

1., Vasaerne, Grieg og Jorn fem tirsdage i foråret. 

23/04:  Slagsbrødre eller broderfolk? Nordens historie 
gennem 1000 år. lars hovbakke Sørensen, ph.d., 

adjunkt, Professionshøjskolen Absalon

30/04:  ’Det nordiske’ i det moderne gennembruds 
og modernismens kunst. Teresa Østergaard 

Pedersen, ph.d., museumsinspektør, holstebro 

Kunstmuseum

07/05:  Klassisk musik – Carl Nielsen, Edvard Grieg og 
Jean Sibelius. leif V.S. Balthzersen, mag.art. i 

musikvidenskab og tidligere musikchef for Aarhus 

Symfoniorkester

14/05:  Tillid – en nordisk gåde og guldgrube?  
Christian Bjørnskov, professor i økonomi, Aarhus 

Universitet

21/05:  Nordisk samarbejde i dag og i fremtiden.  
Mogens Jensen, MF, fhv. minister og landsfor-

mand, Foreningen norden

Det Tysk-romerske Rige

Holdnummer: 1911-304
Tid: 24-25/4, onsdag-torsdag, kl. 17.30-20.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118 
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i historie, 
oberstløjtnant

Få historien om det Tysk-romerske Rige, der prægede 

Europa i 800 år. da Romerriget gik i opløsning, brast også 

drømmen om et samlet Europa. Vikinger, hunner og mag-

yarer hærgede de sørgelige rester af det mægtige imperi-

um, som først i 962 fandt sin arvtager som Europas stærke 

centralmagt – det Tysk-romerske Rige. Otto den Store fik 

den politiske magt som kejser af den nye supermagt, mens 

Paven stod som det åndelige overhoved. Gennem 1500-tal-

lets reformationer og det efterfølgende århundredes tre-

diveårskrig mistede den tysk-romerske kejser langsomt 

sin magt over rigets uregerlige regenter. Selvom kejserens 

politiske magt for længst var overgået til diverse bystyrer, 

fyrster og konger, opretholdtes kejserriget helt indtil 1806, 

hvor napoleons nyrevolutionerede franskmænd gav det 

Tysk-romerske Rige dødsstødet.

Danmarkshistorie  
på 100 minutter
i Den Gamle By
Holdnumre: 25/1: 1911-458, 22/2: 1911-459, 22/3: 1911-461, 26/4: 1911-460
Tid: Fredrage kl. 10.30-13.00 – se datoer nedenfor
Pris: 335 kr. pr. arrangement. Prisen inkluderer entré til Den Gamle By, foredrag/
omvisning, kaffe/te og kage og den aktuelle bog i serien 100 danmarkshistorier fra 
Aarhus Universitetsforlag
Sted: Den Gamle By, Hobrohuset, Viborgvej 2 

Fire fredage byder vi på kaffe og kage i den Gamle By og 100 minutters fore-

drag med forfattere bag bogserien ’100 danmarkshistorier’ fra Aarhus Univer-

sitetsforlag – suppleret med små oplæg eller omvisninger af den Gamle Bys 

fagpersonale. Efter arrangementerne kan du fortsætte ud i museet på egen 

hånd – eller hjem i sofaen med dagens bog fra 100 danmarkshistorier, som du 

får med – og selvfølgelig signeret af forfatteren, hvis du har lyst. 

25/1: Saxo – mytemager eller historiker? 
lars Boje Mortensen, professor, Syddansk Universitet, følger danmarks nok 

mest berømte historieskriver, Saxo, i samtiden og eftertiden. herefter giver 

direktør Thomas Bloch Ravn et indblik i, hvordan den Gamle By fortæller dan-

markshistorie. 

22/2: Dannebrog – folkets flag
Torben Kjersgaard nielsen, lektor, Aalborg Universitet, hejser flaget og for-

tæller dannebrogs 800 år lange historie fra det faldt ned fra himlen en som-

merdag i Estland i 1200-tallet. Med afsæt i Plakatmuseets nye udstilling ser 

Elsebeth Aasted Schanz på, hvordan vores mentalitet afspejler sig i brugen af 

dannebrog. 

22/3: Sædelighedsfejden – i kødet på køn, lyst og moral
En kirkeminister hos en prostitueret – kan man forestille sig noget mere skan-

daløst? ikke i 1887. Siden Sædelighedsfejden under det moderne gennembrud 

har danskerne lystigt diskuteret det, der sker under dynerne. Cecilie Bønne-

lycke, langelands Museum, fortæller historien, og herefter viser Anna Wowk 

Vestergaard den Gamle Bys gynækologklinik og hippielejlighed. 

26/4: Grundloven – i røg og damp fra revolutionernes Europa
Vi elsker historien om, hvordan Grundloven blev indført fordragelighed i 1849. 

Men faktisk fandt den sin form midt i et revolutionært Europa, og magten var 

for de få. Bertel nygaard, lektor, Aarhus Universitet, fortæller historien og spil-

ler revolutionære sange på sin guitar. Tove Engelhardt Mathiassen tager os 

med til museets købmandsgård, der fortæller, hvordan livet så ud på Grund-

lovens tid.

Se hele programmet på fuau.dk



På sporet af renæssancens 
Norditalien

Holdnummer: 1911-336
Tid: 25/4, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Med deres imponerende kirker, klostre, paladser 

og museer fortæller norditaliens byer som Firen-

ze, Siena, Venedig og Milano om et afgørende 

kapital i verdens historie. i renæssancen gen-

nemgik de norditalienske bystater en intens øko-

nomisk, politisk og social udvikling, hvor men-

nesket måtte definere sig selv og verden på ny. 

Omvæltningerne dannede grobund for en helt 

særlig opblomstring inden for bl.a. billedkunst, 

arkitektur og litteratur. her skabte dante, Petrar-

ca, Boccaccio, Machiavelli, Giotto, Masaccio, Fra 

Angelico, Botticelli, leonardo da Vinci, Michelan-

gelo og Raphael værker, der flyttede grænser og 

kom til at stå som symboler på en ny tid. Værker, 

som indeholder et universelt budskab, der berø-

rer beskuere på tværs af tid og sted. Tag med 

tilbage til renæssancens norditalien, og få indblik 

i historien og den fantastiske billedkunst, arkitek-

tur og litteratur, der blev til netop her – i et lille 

geografisk område, i en historisk set kort periode.

25/04:  Historien: Renæssancens Nord- 
italien. Steffen heiberg, historiker og 

fhv. forskningschef, det nationalhistori-

ske Museum Frederiksborg Slot

02/05:  Litteraturen. Roar Rimmen Gaardsøe, 

cand.mag. i litteraturhistorie, lektor 

Viborg Katedralskole

09/05:  Kunsten og arkitekturen. hans Jørgen 

Frederiksen, lektor i kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

Byvandringer: Da det blev 
godt at bo i Aarhus!

Holdnummer: 1911-347
Tid: 22/5, 4 onsdage. Forelæsningen 22/5 
er kl. 17.15-19.00. Byvandringerne er  
kl. 16.30-18.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 32 deltagere
Sted: 22/5: AU, bygning 1530, lokale D219, 
Ny Munkegade 118. Mødesteder til byvan-
dringerne oplyses ved kursusstart

i 1900-tallets begyndelse boede man-

ge byboere under kummerlige forhold. 

Boligspekulanter og manglen på ny-

byggeri førte til bolignød, og slumkvar-

terer prægede det centrale Aarhus. 

Mange arbejdere havde ikke anden 

mulighed. Men i årene efter Første Ver-

denskrig skete der noget. Arbejderbe-

vægelsen satte ind på at bygge gode 

boliger til arbejderfamilierne, og det 

førte til dannelsen af en række bolig-

foreninger. På byvandringerne skal vi i 

sporene på den udvikling, der har sat et 

markant aftryk på Aarhus, og som er en 

afgørende brik til at forstå byens nyere 

historie. Vores vandringer tager os til 

fortidens slum i Studsgade og Grønne-

gade. derfra rejser vi i tid og sted til ’en 

anden by’, når velfærdsbyggerierne på 

Frederiksbjerg og langenæs aflægges 

visit. Vores sidste tur fører os til nuti-

den og fremtiden, når vi besøger det 

nyudviklede byområde Risskov Brynet. 

22/05:  Forelæsning: Aarhus for 100 
år siden. doron haahr,  

cand.mag. i historie, Aarhus-

historier

29/05:  Byvandring: Slum og nye 
arbejderboliger – Studsgade, 
Grønnegade og Vesterbro 
Torv. doron haahr, cand.mag. 

i historie, Aarhushistorier

05/06:  Byvandring: Da velfærden 
tog fart – Frederiksbjerg 
og Langenæs. doron haahr, 

cand.mag. i historie, Aarhus- 

historier

12/06:  Byvandring: By- og boligud-
viklingen i dag – og et kig ind 
i fremtiden – Risskov Brynet. 
Anders Rønnebro, direktør,  

Arbejdernes Andelsbolig- 

forening

Tyskland 360 grader

Holdnummer: 1921-028
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

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. det mærkelige er, at 

vi ved mindre og mindre om vores største nabo, 

der samtidig er blevet mere og mere politisk og 

kulturelt relevant. Tag med på en kultur-historisk 

rejse gennem Tyskland i selskab med bl.a. Go-

ethe, Kant, Beethoven, Bismarck, Mies van der 

Rohe – og Merkel. Forelæserne leder os gennem 

de vigtigste strømninger inden for tysk historie, 

samfund, politik, tænkning og kultur og giver de-

res bud på, hvad man bare MÅ vide om landet 

lige ved siden af os.

02/09:  Tysklands moderne historie. Martin 

Ammitsbøll husted, lektor, cand.mag. i 

historie, filosofi og samfundsfag

09/09:  Tysk politik og samfund i dag. Moritz 

Schramm, lektor i tysk historie og kultur, 

Syddansk Universitet

16/09:  Litteratur og film. Moritz Schramm, 

lektor i tysk historie og kultur, Syddansk 

Universitet

23/09:  Arkitektur, byplanlægning og design. 
hans Christian Post, postdoc, Syddansk 

Universitet

30/09:  Klassisk musik. leif V.S. Balthzersen, 

mag.art. i musikvidenskab

07/10:  Filosofi. Martin Ammitsbøll husted, 

lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag

”  Det er i perioden 
mellem 1850-1950, 
Aarhus udvikler sig fra 
at være en søvnig lilleput-
købstad til at blive 
Jyllands selvudråbte 
hovedstad.”

Søren Tange Rasmussen
Museumsinspektør, den Gamle By 
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Følg med 
på Facebook 
www.facebook.
com/fuaarhus

Centraleuropa i 100 år

Holdnummer: 1921-024
Tid: 4/9, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Regeringerne i Centraleuropa er ikke i 

tvivl om, hvor de ligger: Centralt i Euro-

pa, både historisk, kulturelt og værdi-

mæssigt. Regionen har skullet kæmpe 

hårdt for sin plads – for 100 år siden, da 

Første Verdenskrig sluttede og ti nye 

selvstændige nationalstater opstod 

som buffer mellem Tyskland og Sov-

jet ned midt gennem Europa. Og også 

i dag, hvor der bliver diskuteret livligt 

og aggressivt, om Polen, Ungarn, Tjek-

kiet og Slovakiet opfylder EU´s værdi-

er om demokrati og retsstat, eller om 

det tværtom er Centraleuropa, der kan 

lære EU, hvad sande, kristne, europæ-

iske værdier er. i denne forelæsnings-

række ser vi på Centraleuropa for 100 

år siden, da staterne opstod, samt på 

deres position i Europa i dag.

04/09:  Europa efter Første  
Verdenskrig. Uffe Østergaard, 

professor emeritus i historie, 

Copenhagen Business School

11/09:  Centraleuropa før det 
fandtes. Vibe Termansen, 

cand.mag., journalist og tidl. 

Østeuropa-korrespondent for 

Weekendavisen

18/09:  Ungarn i dag (På let forståe-
ligt engelsk). Miklos Sükösd, 

lektor i medier og kommunika-

tion, Københavns Universitet

25/09:  Tjekkiet og Slovakiet i dag. 
Peter Bugge, lektor i østeuro-

pastudier, Aarhus Universitet

02/10:  Polen i dag. Vibe Termansen, 

cand.mag., journalist og tidl. 

Østeuropa-korrespondent for 

Weekendavisen

Byvandringer: På vandring  
gennem Aarhus’ historie

Holdnummer: 1921-088
Tid: 10/9, 5 tirsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 620 kr., studerende 350 kr.
Maks. 35 deltagere
Sted: Se nedenfor

Få et nyt blik på Aarhus, en af landets ældste 

byer med en historie, der rækker tilbage til om-

kring år 800. På fem byvandringer i det centrale 

Aarhus fortæller eksperter fra den Gamle By om 

byens udvikling fra vikingernes Aros til den mo-

derne storby, vi kender - både de store linjer og 

de små sjove historier og detaljer. På turene gen-

nem byen skal vi bl.a. høre om den voldomkran-

sede vikingeby, bispebyen med den store Skt. 

Clemens domkirke, renæssancens driftige køb-

mænd og det nye rådhus, krig og sygdom, den 

moderne industri- og handelsby med kysthavn 

og jernbane. Om eksplosionen i befolkningstallet 

og deraf nyopførte bydele, 1950’erne og 60’ernes 

fremskridt og drømme, hvor gammelt må lade li-

vet for biler og boligblokke. Vi slutter med at se 

på store projekter i midtbyen de seneste ca. 50 

år fra kommunalreformen i 1970 og frem til i dag 

10/09:  Fra Aros til Skt. Clemens staden.  
Christian Rasmussen, museums- 

inspektør, den Gamle By  

Mødested: Åboulevarden ved Emil  

Vetts Passage

17/09:  Købmændenes Aarhus. Christian  

Rasmussen, museumsinspektør,  

den Gamle By 

Mødested: Store Torv ved domkirkens 

hovedindgang 

24/09:  Aarhus bliver moderne 1850-1950. 
Søren Tange Rasmussen, museums- 

inspektør, den Gamle By 

Mødested: Søndergade ved Posthus-

smøgen 

01/10:  Fremskridtet og drømmene sætter de-
res spor 1950-1960. Kitt Boding-Jensen, 

museumsinspektør, den Gamle By.  

Mødested: Immervad ved statuen af 

borgmester Bernhardt Jensen

08/10:  De store projekters tid 1970 og frem. 
Anneken Appel laursen, museums- 

inspektør, den Gamle By 

Mødested: Smøgen mellem Lokalcenter 

Møllestien og Grønnegade 8

Japans historie

Holdnummer: 1921-026
Tid: 19/9, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

i dag kender vi Japan som verdens tredje største 

økonomi, hvis varer i overflod præger det euro-

pæiske marked. i forelæsningsrækken skruer vi 

tiden over 2000 år tilbage og fortæller Japans 

fascinerende historie frem til i dag. hver fore-

læsning tager udgangspunkt i en periode og et 

særligt sted. Steder der i dag er velbesøgte af 

turister fra hele verden på grund af deres velbe-

varede kultur og særlige historie: de gamle kej-

serbyer nara og Kyoto, shogunbyerne Kamakura 

og Tokyo, øerne hokkaido og Okinawa, der blev 

indlemmet i det Japanske imperium i slutningen 

af 1800-tallet. Vi ser nærmere på strømninger fra 

Kina og Korea, samuraikrigere, europæere, krig 

og fred, der har både udfordret og præget Japan. 

Få historien om kejseriget fra den første kejserin-

de himiko fra perioden 200 år e.v.t. til i dag.

19/09:  Kejserinder og kejsere 660 f.v.t.-1180. 
Jane Oksbjerg, forfatter og rejseleder

26/09:  Samuraiernes verdener 1180-1868. 
Jane Oksbjerg, forfatter og rejseleder

03/10:  Dannelsen af nationen Japan 1792-
1903. Annette Skovsted hansen, lektor i 

japanstudier og historie, Aarhus  

Universitet

10/10:  Krig og fred i Japans historie 1876-
2018. Annette Skovsted hansen, lektor i 

japanstudier og historie, Aarhus  

Universitet
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Mannerheim og Finlands 
nyere historie

Holdnummer: 1921-050
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale 
oplyses på stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag. i historie, oberstløjtnant

denne dag går vi tæt på Finlands hi-

storie i første halvdel af det 20. århund-

rede med omdrejningspunkt i Gustaf 

Mannerheim, der om nogen medvir-

kede til landets selvstændighed. Efter 

en karriere i den russiske hær vendte 

Mannerheim tilbage til Finland efter 

oktoberrevolutionen. her blev han 

øverstbefalende for de borgerlige ’hvi-

de’ regeringsstyrker under den Finske 

Borgerkrig og i 1918 fejret som krigens 

sejrherre. Mannerheim var ikke de-

mokrat, men han arbejdede loyalt for, 

at landets institutioner igen blev sat i 

kraft, hvilket var afgørende for Finlands 

anerkendelse som selvstændig stat. 

Som feltmarskal ledte Mannerheim den 

finske hær, da Stalins hær væltede ind 

i Finland i Vinterkrigen, men måtte til 

sidst bøje sig for overmagten. Under 

Fortsættelseskrigen formåede han at 

holde stand over for tysk krav om frem-

rykning mod leningrad og blev i 1944 

udnævnt til præsident, hvor det lykke-

des ham at få Finland ud af krigen.

Pragt, kvindelige regenter, antikinspiration 
og ’Britannia rules the waves’. Fire tværsnit 
af 1700-tallet

Holdnummer: 1921-047
Tid: 5-6/10, 1 weekend, kl. 11.00-15.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, 
Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot

Over en weekend tegnes et billede af 1700-tallets Europa 

med udgangspunkt i fire centrale strømninger inden for 

politik og kunst. 1600- og 1700-tallet var pragtslottenes tid 

med opførelsen af bl.a. Versailles, Schönbrunn og slottene 

i Potsdam, der alle vidner om fyrster, som mere end noget 

ønskede at markere storhed og ære. Tilfældigheder gjorde, 

at nogle af Europas vigtigste stater blev regeret af kvinder 

efter 1750: Kejserinde Maria Theresia i Østrig, kejserinde 

Elisabeth og senere Katarina den Store i Rusland og i en vis 

forstand Madame Pompadour i Frankrig. hvordan havde 

de fået magt, og hvordan agerede de i en politisk verden, 

hvor spillereglerne var fastsat af mænd? herefter ser vi 

nærmere på nyklassiciamen i kunst og litteratur, hvordan 

Rom og antikken var tidens dominerende kunstneriske in-

spirationskilde for bl.a. Goethe, J.-l. david og Abildgaard. 

Til slut vender vi blikket mod Storbritannien, der efter 1700 

blev verdens førende økonomi, og hvor privatpersoner op-

førte enorme herregårde. hvor kom rigdommen fra, og 

hvordan var ’upstairs and downstairs’ i et ’country house’? 

Få fire tværsnit af 1700-tallet.

Storhed og fald: 
Centraleuropa og Østrig-
Ungarn

Holdnummer: 1921-020
Tid: 6/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag. i historie, oberstløjtnant

denne søndag vender vi blikket sydpå 

mod Centraleuropa og dobbeltmonar-

kiet Østrig-Ungarn, hvor vi dykker ned 

i begyndelsen af det 20. århundrede 

med særligt fokus på tiden omkring 

Første Verdenskrig. Monarkiet var et 

kludetæppe af forskellige folkeslag 

samlet under den habsburgske kejser- 

og kongefamilie. det betød, at området 

var en frugtbar kulturel og sproglig 

smeltedigel med blomstrende byer 

som Wien, Budapest, Prag og Trieste. 

Men samtidig var riget også en krudt-

tønde af indre nationale spændinger, 

der til sidst blev årsag til dets opløs-

ning. Mordet på tronfølger Franz Ferdi-

nand i Sarajevo i august 1914 startede 

en krig mod Serbien, der udviklede sig 

til en verdenskrig, som blev enden for 

dobbeltmonarket. Ved fredsslutningen 

i 1919 blev monarkiet opløst i Østrig, 

Ungarn, Jugoslavien, Tjekoslovakiet 

og et større Rumænien. de facto en 

diktatfred, der lagde kimen til fremtidig 

krig og uro i området.

 

Da Hitler i 1942 insisterede 
på at aflægge feltmarskal 
Mannerheim fødselsdags- 
besøg, ønskede Mannerheim 
ikke besøget i Helsinki, da 
det ikke skulle opfattes som 
et statsbesøg. 
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RUndT OM hOlBERG

PROGRAM

Del 1: Holbergs tekster
18.30  Velkommen
18.40  Oplæg: introduktion til holberg – natio-

naldigter i både norge og danmark 
19.05  Oplæg: holberg som historieskriver 

19.20  Oplæg: At nyopsætte holbergs komedier

19.35  Samtale mellem oplægsholdere og vært

20.00  Pause 

Del 2: Holbergs lektier til nutiden
20.15  Gentænkt musik fra holbergs tid

20.25   Oplæg: holberg og kønsrollerne

20.40  Oplæg: holberg og ’de fremmede’  

– kulturmøder og tolerance

20.55  Samtale mellem oplægsholderne og vært

21.30 Tak for i aften

Oplev blandt andre:  
Bent holm, lektor emeritus i teatervidenskab  

ved Københavns Universitet, Gunnar Sivertsen,  

forsker ved nordisk institutt for studier av

innovasjon, forskning og utdanning, Karen Skov-

gaard-Petersen, direktør for det danske Sprog- 

og litteraturselskab, Marianne Stidsen, lektor i 

dansk ved Københavns Universitet, Mikkel Bruun 

Zangenberg, litteraturskribent ved Weekendavi-

sen og Jeppe Zeeberg, pianist.

TID OG STED

21/02:  Aalborg – Musikkens hus kl. 18.30–21.30 

22/02:  København – hofteatret kl. 18.30-21.30

24/02:  Aarhus – Aarhus Teater kl. 14.00–17.00

25/02:  Odense – Magasinet kl. 18.30–21.30

PRIS

75 kr. / 125 kr. inkl. bog.

Se det fulde program og tilmeld dig på fuau.dk

Kom med til en aften i Holbergs tegn, når vi åbner dørene til et forfatterskab, 
der har været med til at forme dansk litteratur de sidste 300 år – og som  
samtidig kan inspirere samfundet og livet anno 2019. 

”Man må først lære 
at tvivle førend man 

må lære at tro’”
Ludvig Holberg

ludvig holberg er uomtvisteligt en af nordens største forfattere. han blev født i Bergen 

i norge, men endte som ærkekøbenhavner og er blevet kaldt ”den danske litteraturs 

fader”. han skabte komedien på dansk og var med til at introducere flere moderne litte-

rære genrer i dansk litteratur. Og han var et oplysningstidsmenneske, der tog livtag med 

nogle af tidens største samfundsemner som kønsroller, religiøs tolerance og ufornuftige 

autoriteter – temaer, der stadig i høj grad er til debat i danmark og norge i dag. Men 

hvem var han egentlig, holberg? hvorfor er hans omfattende forfatterskab så bane- 

brydende? hvilke ukendte sider af det kan udfordre vores klassiske billede af holberg 

som forfatter? Og hvilken lektie kan vi lære af hans samfundskritiske og filosofiske over-

vejelser i dag?

Arrangementet er en fejring af udgivelsen af Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 

1-22, som i februar 2019 suppleres med en 1-bindsudgave af udvalgte højdepunkter fra 

de 22 bind. nu kan du komme tæt på et af dansk litteraturs største forfatterskaber i en 

udgave, hvor de latinske tekster er nyoversat til dansk, og de danske tekster er gengivet 

i moderne retskrivning, så de kommer nutidens læsere i møde. her er holbergs egne ord, 

men uden vanskelige stavemåder.

Som deltager kan du købe sidste bind i udgivelsesserien med et udvalg af Holbergs 

vigtigste tekster til halv pris 50 kr. (normalpris 100 kr.).

Rundt om Holberg 
– en nutidig klassiker
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Teatersalon med instruktør 
Christian Lollike på Aarhus 
Teater

Holdnummer: 1911-352
Tid: 6/2, 1 onsdag, kl. 10.00-11.00
Pris: 125 kr.
Sted: Scala Foyer, Aarhus Teater,  
Teatergaden 1
Medvirkende: Kasper Dam Nielsen, 
teateranmelder for ISCENE, og Christian 
Lollike, teaterinstruktør

Christian lollike er berømt og berygtet 

for sine kontroversielle og prisvinden-

de opsætninger. Til grund for dem alle 

ligger et ønske om at forstå mennesket 

på godt og ondt, og tilsammen har de 

bidraget til diskussioner om emner som 

race, ondskab, danskhed og orientalis-

me. At nyfortolke danske klassikere har 

de seneste år været et effektivt greb. 

Først gjaldt det ludvig holbergs høj-

aktuelle værdidrama ’Erasmus Mon-

tanus’, så Adam Oehlenschlägers ero-

tiske lystspil ’Aladdin’, og det er de to, 

det kommer til at dreje sig om denne 

formiddag, hvor vi i anledning af gen-

opsættelsen af den reumertvindende 

holberg-forestilling har inviteret lolli-

ke til en snak om teatrets rolle, poten-

tiale og moralske forpligtelser. Arran-

gementet er udviklet i samarbejde med 

Aarhus Teater.

 
 

Alt hvad du bør vide om dansk kultur

Holdnummer: 1911-022
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119, Ny Munkegade 118

Tag med på en rejse gennem det danske kulturlandskab 

– fra det moderne gennembrud i 1870’erne og op gennem 

det 20. århundrede. Forelæsningsrækken er en lystvan-

dring gennem de vigtigste strømninger og de lyseste ho-

veder og deres værker inden for henholdsvis dansk littera-

tur, kunst, arkitektur, design, film og musik – discipliner, der 

på mange måder er nært beslægtede og befrugter hinand- 

en på trods af indbyrdes forskelle. hvad er historien bag 

de værker, der har provokeret, flyttet grænser og ført til 

nybrud, og som sidenhen er kommet til at stå som symbo-

ler på en ny tid? Og er de i det hele taget særligt ’danske’, 

eller er de snarere udtryk for en international strømning? 

Forelæserne retter hver især blikket mod de vigtigste mile-

pæle inden for deres felt, og det tidsmæssige fokus inden 

for perioden varierer derfor fra forelæsning til forelæsning. 

Få seks fageksperters bud på, hvad der er værd at lægge 

mærke til – og hvad der får deres kulturelskende hjerter til 

at banke ekstra hurtigt eller gå helt i stå.

21/01:  Litteratur. Erik Svendsen, lektor i dansk, Roskilde 

Universitet

28/01:  Kunst. Teresa Østergaard Pedersen, museums- 

inspektør, holstebro Kunstmuseum

04/02:  Arkitektur. Anders Troelsen, professor, Arkitekt-

skolen Aarhus

11/02:  Design. Thomas dickson, forfatter, arkitekt og 

industriel designer

18/02:  Film og tv-serier. Jakob isak nielsen, lektor i film- 

og medievidenskab, Aarhus Universitet

25/02:  Musik. leif V.S. Balthzersen, mag.art. i musikvi-

denskab

 
 

En ny begyndelse 
– surrealismen i litteratur, 
kunst og film 

Holdnummer: 1911-034
Tid: 24/1, 3 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Peer E. Sørensen, professor 
emeritus i nordisk sprog og litteratur, 
Aarhus Universitet

Udgangspunktet for dadaismen og se-

nere surrealismen er krigserfaringerne 

fra Første Verdenskrig. den sociale og 

kulturelle uro efter fredsslutningen bli-

ver anledning til en ny begyndelse. På 

dagsordenen er et opgør med den tra-

ditionelle kunst, og der grundlægges i 

tiden en række modernistiske kunst-

former, som får afgørende betydning 

op igennem hele århundredet. den nye 

begyndelse er omdrejningspunkt for 

forelæsningsrækkens første forelæs-

ning. Anden gang skal det handle om 

kollagen, som er den centrale kunstne-

riske metode i den modernistiske kunst 

og litteratur, og sidste gang følger vi 

surrealismen op igennem historien. Vi 

kommer omkring temaer som avant-

garde, kommunisme, galskab og pro-

vokation.

24/01:  En ny begyndelse – opgør 
med den traditionelle kunst 
i tiden efter Første Verdens-
krig

31/01:  Kollagen – nøglen til den 
moderne kunst

07/02:  Provokation og galskab. 
Surrealismens historie og 
eftervirkninger

 
 

Kunst,  
arkitektur 
og design



Kunsthistorie på tværs: 
Arkitektur, kunst og 
kunstnere samt temaer  
ca. 1950 – 2000

Holdnummer: 1911-353
Tid: 6/2, 8 onsdage, kl. 12.15-14.50.  
Ingen undervisning 13/2
Pris: 1180 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Mette Smed, mag.art. i 
kunsthistorie

i anden halvdel af det 20. århundrede 

dukker en række arkitekter og kunst-

nere op, der ønsker at fortælle histori-

er – politisk, religiøst og menneskeligt. 

Efter modernismens rene former og 

afvisning af dekoration skabes byg-

ninger, hvor formen fortæller om an-

vendelsen eller fremstår som en fantasi 

med inddragelse af nye former og va-

riation i materialer. Vi ser på en række 

nyere bygninger i USA, Europa og dan-

mark af bl.a. henning larsen og von 

Spreckelsen. i malerkunst og skulptur 

rummer perioden mange forskel- 

lige udtryksformer. Vi ser på en række 

danske kunstnere, bl.a. Bjørn nørgaard, 

Per Kirkeby, Kvium og lemmerz. Vi skal 

også følge nogle temaer: Museums- 

arkitektur, kunst i det offentlige rum og 

kirkens arkitektur og kunst.

 
 

Kunst,  
arkitektur 
og design

Barok – rokoko – nyklassicisme – 
præromantik. Billedsprog i Vesten 
gennem 1600- og 1700-tallet

Holdnummer: 1911-264
Tid: 6/2, 10 onsdage, kl. 10.15-13.00.  
Ingen undervisning 13/2 og 17/4
Pris: 1330 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

Få indblik i billedkunsten fra de mest tone- 

angivende områder i Europa. Æstetikken er 

vidt forskellig. den kan spænde fra det over- 

dådigt sanseberusende til det tilbageholdent 

kølige. i 1700-tallet skifter stemningen hen imod 

det lyse og lette. En intimsfære-kunst udvikles, 

der får sit gensvar i den kølige klare nyklassi-

cisme. Sprækkerne mellem fornuft og følelser 

får æstetisk afløb i præromantikkens vanvids- 

lurende universer. Forelæsningerne vil vise sto-

re mestre som Caravaggio, Artemisia Gentile-

schi, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Velazquez, 

Watteau, david, Angelica Kauffmann og Goya. 

06/02:  Introduktion
20/02:  Italien
27/02:  Nederlandene
06/03:  Tema på tværs. Europa og verden
13/03:  Spanien
20/03:  Frankrig
27/03:  Rokoko
03/04:  Nyklassicisme
10/04:  Præromantik
24/04:  Konklusioner

 
 

Kunstkritikerens guide til 
billedanalyse – lær af eksperten

Holdnummer: 1911-354
Tid: 6/2, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Christian Salling, cand.mag. i kunst- 
historie og kunstanmelder, Århus Stiftstidende

i denne forelæsningsrække bliver du introdu-

ceret for klassiske, kunsthistoriske værktøjer til 

billedanalyse. hvordan kender man forskel på 

kunst fra renæssance og barok? hvordan skiller 

man billedets elementer ad, når man analyse-

rer et maleri? Fra stilhistorie og kompositions- 

analyse til semiotik og receptionsanalyse – rækken 

præsenterer dig for kunsthistoriske grundbegre-

ber, der gør dig klar til dit næste museumsbesøg. 

06/02:  Stilhistorie
13/02:  Kompositionsanalyse 
20/02:  Semiotik
27/02:  Receptionsanalyse

Kunst og arkitektur i USA  
ca. 1950-2000

Holdnummer: 1911-356
Tid: 8/2, 8 fredage, kl. 10.15-12.50. Ingen undervis-
ning 15/2
Pris: 1180 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Mette Smed, mag.art. i kunsthistorie

Efter Anden Verdenskrig blev USA førende inden 

for kunst og kultur. der dukker en generation 

af abstrakte kunstnere op, både ekspressive og 

konkrete, malere som Rothko, Pollock og Barnett 

newman, formskabere som minimalisten donald 

Judd og skaberen af mobiler Alexander Calder. 

Fra ca. 1960 opstår nye ismer, hvor menneske- 

figuren kommer igen: Popkunst og hyperrealis-

me, og kunsten udvides til environments, landart 

og lyskunst. Arkitekturen rummer både Mies van 

der Rohes modernisme og Frank lloyd Wrights 

ekspressive former, og postmodernisterne ska-

ber en ny, fantasirig kunst. Vi gennemgår kunst-

nere og kunstværker frem mod år 2000. 

 

”  En billedbetragtning må være en duet. 
Billeder kan bruges på alle mulige måder. 
Hvad vil beskueren have? Men samtidig 
er kunstværket også en urokkelig ting. Det er 
der med et udsagn, der er bundet i den tid og 
det sted, det er skabt i, samt i kunstnerens 
særegenhed og situation.”

Gitte Tandrup
Mag.art. i kunsthistorie
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MALERI, MALERI, MALERI! 
Tre besøg på ARoS

Holdnummer: 1911-272
Tid: 8/2, 3 fredage, kl. 11.15-12.45
Pris: 420 kr., studerende 250 kr. Entré til 
museet er ikke inkluderet i prisen
Maks. 25 deltagere
Sted: På ARoS ved billetsalget
Underviser: Mathilde Teglgaard Nielsen, 
cand.mag. i kunsthistorie og medie- 
videnskab

hvad er et maleri? hvordan bliver det 

til – og bevares? hvordan oplever man 

et maleri? Og hvad kan man bruge et 

maleri til? Kom med på tre besøg på 

ARoS, hvor vi vender og drejer en højt-

elsket kunstform: maleriet! Vi taler om 

underlag, undertegninger og malelag, 

om pigmenter og bindemidler og bli-

ver fortrolige med ord som grundering, 

lasurmaleri og pentimenti. Vi kigger på 

overmalinger, falmede farver, gulnet 

fernis, krakeleringer og diskuterer kon-

servering. Vi ser på komposition, farver, 

linjer, dybde, flade, penselstrøg og stil. 

Endelig sætter vi malerierne i relation 

til den historiske kontekst – diskuterer 

deres indhold, betydning og funktion. 

08/02:  Maleriet som fysisk objekt
15/02:  Maleriet som visuelt objekt
22/02:  Maleriet som kulturelt objekt

Verdensbilleder.  
Kunsthistoriens fortællinger

Holdnummer: 1911-292
Tid: 11/2, 8 mandage, kl. 13.15-15.00
Pris: 920 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Liana Erbs, mag.art. i kunsthistorie

Verdensbilleder er, hvad kunstneren gengiver i sine billed- 

er, der genspejler en helhedsopfattelse af den menneskeli-

ge tilværelses vilkår. Kunsten er et historisk dokument, en 

indgang til verden: Psykiske verdener, kulturelle verdener. 

hvad fortæller kunstværket om tidens mentalitet? Og om 

tidens symboler? Vi nærmer os kunstværkerne og går i 

dialog med deres tid og tidens menneskers måde at tæn-

ke og føle på. hvilke tanker, følelser og livshistorier ligger 

bag forskellige kunstværker? Vi vælger kunstværker, der 

bærer fortællinger om vores verden og den måde, men-

nesker har forholdt sig til deres tid og erfaret verden på. 

11/02:  Byzantinsk kunst
18/02:  Vezelays portaler ved pilgrimsvejene og  

Chartres glasmalerier
25/02:  Giottos kapel i Padova
04/03:  Firenzes mesterlige Massacio, Donatello og 

Botticelli
11/03:  Pavernes kunstnere i Rom og deres  

mesterværker
18/03:  Venezias Giorgione, Tizian, Veronese, El Greco
25/03:  Hollandsk guldalder: Rembrandt, Fans Hals, 

Vermeer
01/04:  Spansk guldalder: Velázquez, Zurbaran, Murillo 

 

Hvad forskes der i lige nu? 
Ny forrygende forskning fra 
kunsthistorikerne

Holdnummer: 1911-357
Tid: 14/2, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118

Mød tre dygtige folk fra universitets-

gangen, og få indblik i deres nyeste 

opdagelser. Emnerne vil spænde vidt. 

Fra vores frygtblandede fascination for 

levende ’billeder’ som legetøj, robotter 

og sexdukker til samtidskunstværker 

skabt med teknologier fra naturviden-

skaben og 1500- og 1600-tallets sam-

menfletning af videnskab og kunst i 

studiet af naturen. Som noget nyt er 

denne forelæsningsrækkes fokus ikke 

på et gennemgående tema eller en 

specifik periode, men på hvad der rører 

sig i forskningsverdenen lige nu. Glæd 

dig til passioneret vidensformidling.

14/02:  Naturen i kunsten og kunsten 
i naturen – forstenende 
saft, misdannede perler og 
ruinmarmor. lisbet Tarp, ph.d. 

i kunsthistorie, Aarhus  

Universitet

21/02:  Levende billeder – om livet 
med og i billeder før og nu. 
laura Katrine Skinnebach, 

ph.d. i kunsthistorie, Aarhus 

Universitet

28/02:  Mikroskopet som musik- 
instrument – om samtids-
kunst skabt med naturviden- 
skabelige teknologier. Pernille 

leth-Espensen, postdoc i 

kunsthistorie, Aarhus  

Universitet

 
 

 

Eliassons ’Your rainbow panorama’ 
udvisker grænserne mellem udenfor 
og indenfor og forstærker det, der 
er givet, nemlig udsigten over byen. 
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Hvad der er værd at vide om kunst

Holdnummer: 1911-266
Tid: 14/2, 8 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F, Ny Munkegade 118

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

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

kunstner Edgar degas have sagt. Men hvad er det egent-

lig, vi ser, når vi står foran et kunstværk? hvad vil kunsten 

os? Med en kort introduktion til kunstanalyse og en grun-

dig gennemgang af kunsthistoriens centrale perioder og 

strømninger giver forelæsningsrækken nyttige redskaber 

til at tolke kunsten og sætte ord på indtryk. det bliver en 

hæsblæsende rejse, der strækker sig fra middelalderen til 

det 21. århundrede og slutter af med et blik ud i fremtiden 

og et bud på, hvilke kunstnere vi skal holde øje med. Fokus 

vil være internationalt, men med afstikkere til udviklingen i 

danmark. Vær med, når otte kunsteksperter lukker kunst-

en op og fortæller om den kunst, de synes er vigtigst.

14/02:  Hvad er kunst, og hvad skal vi med den?  
Mads damsbo, direktør, Brandts

21/02:  Kunstforståelse – rent praktisk. Rasmus Kjær-

boe, ph.d., museumsinspektør, Ribe Kunstmuseum

28/02:  Kunstens historie – fra middelalder til det tidligt 
moderne (ca. 800-1600). Amalie Grubb Martinus-

sen, cand.mag. i kunsthistorie

07/03:  Kunstens historie – fra 1600-tallets enevælde til 
1800-tallets romantik (ca. 1600-1850).  
Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie

14/03:  Kunstens historie – impressionister, modernister 
og andre revolutionære (ca. 1850-1940). Merete 

Mørup, cand.mag. i kunsthistorie

21/03:  Fotografi, populærkunst og nye medier i det 
20. århundrede (ca. 1836-1975). Amalie Grubb 

Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie

28/03:  Abstraktion, popkunst og ikke-kunst (ca. 1916-
2000). Jens Tang Kristensen, postdoc i kunst- 

historie, Københavns Universitet

04/04:  Hold øje med dem – nye kunstnere på vej (ca. 
2000-2050). Kristian handberg, postdoc i kunst-

historie, Københavns Universitet

 
 

Ind i et mesterværk. 
Kunsthistoriske highlights

Holdnummer: 1911-263
Tid: 20/2, 6 onsdage, kl. 15.15-18.00
Pris: 980 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i 
kunsthistorie

hver forelæsning har ét kunstværk 

som hovedemne. hvad har dette værk 

på hjerte, hvad vil det meddele os? det 

er store kunstnere, der med stærke 

æstetiske midler taler om livets store 

spørgsmål. hvilke samspil har de med 

deres samtid? hvordan er billedet gro-

et frem af traditionens ikonografier? 

hvor stod kunstneren selv i sin men-

neskelige og kunstneriske udvikling, 

da han skabte værket? hvordan har 

kunstværket sat sig spor i eftertiden? 

Vi har måske set værkerne så tit. de er i 

vores fælles erindring. Men hvad er det 

så, der er på spil i værkerne? hvad er 

det for et indhold, der udsiges gennem 

formen? Er der plads til håb og idealer 

ved siden af barske realiteter? hvor 

kommer vi hen, når et kunstværk un-

dersøges med forskellige perspektiver? 

20/02:  Velázquez: Las Meninas.  
Hofdamerne, 1656. En prin-
sesses miljø

27/02:  Vermeer: En maler i sit ate-
lier, ca. 1666 – med alt, hvad 
han tror på

06/03:  Goya. Den 3. maj 1808, 1814. 
En henrettelse, der gnaver i 
sindet

13/03:  Delacroix: Friheden leder 
folket, 1830. På barrikaderne 
for al fremtid

20/03:  Edward Hopper: Natteravne, 
1942. Et nøgternt vindue ind 
til det moderne liv 

27/03:  Mark Rothko: Okker og rødt 
på rødt, 1954. Et håb om 
en beskuer og om at kunne 
strække armene ud igen

 
 

Japansk kunst

Holdnummer: 1911-268
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Gunhild Borggreen, lektor i 
kunsthistorie og visuel kultur,  
Københavns Universitet

Få det store overblik over moderne ja-

pansk kunst. Vi starter med en oversigt 

over Japans kunsthistorie fra 1800- 

tallet og frem med fokus på overgang- 

en fra ’traditionel’ kunst til indførelsen 

af et moderne, vestligt kunstbegreb 

i slutningen af 1800-tallet. herefter 

fortsætter vi videre med japonisme i 

Vesten, hvor vi ser på, hvordan vestlige 

kunstnere er blevet påvirket af japansk 

kunst i tre bølger – senest i 2000-tallet 

i form af japansk populærkultur med 

’manga’ (tegneserier) og ’animé’ (teg-

nefilm). Vi slutter dagen af med sam-

tidskunsten. her dykker vi ned i Japans 

kunstscene efter Andens Verdenskrig 

og ser på de mange kunstfestivaler, 

der er opstået med det formål at ”re-

vitalisere” udkantsområder. Et centralt 

spørgsmål er her, hvordan kunst kan 

bidrage til at genskabe fællesskaber og 

lokal stolthed.

 
 

Besøg Aarhus’ 
arkitekter.  
Se side 72.
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Kunst og arkitektur  
fra Lucca til Bilbao

Holdnummer: 1911-035
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, 
lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

den ældgamle og overdådigt smukke 

italiensk-franske pilgrims- og handels- 

vej til Spanien, Via Tolosana, byder på 

et væld af kunstneriske oplevelser: Fra 

luccas rigt dekorerede romanske mar-

morkirker over antikke og middelalder-

lige sydfranske byer som Fréjus, Arles, 

Saint Gilles, Carcassonne og Toulouse 

til Matisses smukke Rosenkranskapel 

fra 1950’erne i Vence. Videre over Py-

renæerne ved Somportpasset og det 

usædvanligt spektakulære kloster San 

Juan de la Pena højt oppe i bjergene 

til Bilbao med Frank Gehrys ikoniske 

Guggenheim Museum fra 1997. hør om 

Via Tolosanas mange kunstneriske og 

arkitektoniske seværdigheder.

 
 

Hvad kan kunst?

Holdnummer: 1911-269
Tid: 28/2, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i bygning 
1531, Ny Munkegade 118

har kunst en dannende funktion? Kan den gøre os til 

bedre borgere, fremme empati og næstekærlighed? Og 

skal den? Skal den underholde eller oplyse, nære fanta-

sien eller give os indblik i sociale problemstillinger? Kan 

kunst være en alternativ erkendelsesvej, et korrektiv til 

videnskaben? Og kan den omvendt være ophavsmand 

til fatale fortællinger om fremmede folk? Bør medicin- 

studerende læse litteratur – og hvis ja, så hvilken og 

hvordan? i denne forelæsningsrække spørger vi en ræk-

ke forskere med forskellige tilgange – én underviser fx i 

’narrativ medicin’ på lægeuddannelsen, mens en anden 

inddrager neurobiologisk viden i sit arbejde. Vi spørger 

også en kunstner, og til sidst skal det handle om litteratu-

rens betydning for dannelsen af nationale fællesskaber.

28/02:  Kunst i praksis – ifølge kunstneren.  
Erik Steffensen, kunstner og forhv. professor 

ved det Kongelige danske Kunstakademi

07/03:  Kunst som en særlig erkendelsesvej – ifølge 
kunsthistorikeren. hans Jørgen Frederiksen, 

lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

14/03:  Kunst som hjernegymnastik – ifølge hjerne-
forskningen. Mathias Clasen, lektor i engelsk, 

Aarhus Universitet

21/03:  Kunst som medicin – ifølge litteraturforskeren. 
lasse Gammelgaard, adjunkt i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

28/03:  Danmark – i kunsten og litteraturen.  
hans hauge, lektor emeritus i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

 
 

Store danske arkitekter

Holdnummer: 1911-358
Tid: 4/3, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118

de har sat deres præg på historien med 

deres fantastiske bygningsværker og op-

nået international berømmelse. Gottlieb 

Bindesbøll, Arne Jacobsen, Jørn Utzon, 

henning larsen og mange flere er på 

programmet i denne spændende fore-

læsningsrække, hvor der stilles skarpt 

på nogle af de største danske arkitekter 

fra det 19. århundrede og frem til i dag. 

Tag til forelæsningerne, og bliv klogere 

på bl.a. Arne Jacobsens funktionalisti-

ske boligkompleks i Klampenborg, Jørn 

Utzons berømte Operahus i Sydney og 

Bjarke ingels mange byggerier i new 

York. Alt sammen præsenteret af dygti-

ge formidlere fra arkitektbranchen.

04/03:  Gottlieb Bindesbøll (1800-
1856). Peter Thule Kristensen, 

professor i arkitektur, Kunst- 

akademiets Arkitektskole

11/03:  Arne Jacobsen (1902-1971). 
Martin Søberg, adjunkt i arki-

tekturhistorie, Kunstakademiets 

Arkitektskole

18/03:  Jørn Utzon (1918-2008).  
Michael Asgaard Andersen, 

lektor i arkitektur, Arkitekt- 

skolen Aarhus

25/03:  Henning Larsen (1925-2013). 
leif høgfeldt hansen, lektor i 

arkitektur, Arkitektskolen  

Aarhus

01/04:  Dorte Mandrup (1961-ff). 
Katrine lotz, institutleder for 

Kunstakademiets Arkitektskole

08/04:  Bjarke Ingels/BIG (1974-ff.). 
Kristoffer lindhardt Weiss,  

cand.mag. i filosofi
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Danmark rundt  
– landskabsmalerier af de 
største danske malere

Holdnummer: 1911-273
Tid: 5/3, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, 
kunstner og cand.mag. i historie og 
kunsthistorie

Bliv introduceret til en sand perle- 

række af malere, der stilfærdigt, stærkt 

og poetisk har taget det danske land-

skab til sig og omsat de forskellige 

temperamenter på lærredet. Sidst i 

1800-tallet kom impressionismen til 

danmark med bl.a. Fynboerne (Johs. 

larsen, Fritz Syberg, Peter hansen) 

og Anna Ancher. Siden fulgte symbo-

lismen og ekspressionismen (J.F. Wil-

lumsen, niels larsen Stevns), og snart 

opstod der en ny generation anført af 

folk som harald Giersing og Edvard 

Weie. Senere fortsatte Oluf høst og 

niels lergaard på Bornholm, mens 

Jens Søndergaard modsat indtog Vest-

kysten. Erik Raadal og Svend Engelund 

malede det jyske bondeland, og lau-

ritz hartz og Karl Bovin forelskede sig 

i Odsherreds bakkelandskab. Samtidig 

gjorde også Anna Klindt Sørensen og 

Olivia holm Møller sig bemærket, og 

Erik hoppe fandt utrætteligt nye mo-

tiver i Søndermarken.

 
 

Kunst i verdensklasse

Holdnummer: 1911-265
Tid: 5/3, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i bygning 1531, 
Ny Munkegade 118

Vi har bedt de to forhenværende museumsdirektører Peter 

S. Meyer og Jens henrik Sandberg fortælle om seks kunst-

værker, som de mener, er i verdensklasse. Udgangspunktet 

for forelæsningsrækken 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 forelæsere diskute-

re deres placering i kunsthistorien, ligesom de vil angive 

forskellige måder, som man kan læse dem på. Men først 

og fremmest er det vigtigt for dem at lade sig begejstre. 

Analyserne skal være drevet af en smittende fascination 

over værkerne, et ægte ønske om at trænge ind i dem for 

at forstå dem.

05/03:  Rembrandt: Abrahams ofring (1635). Peter S. 

Meyer, ekstern lektor i kunsthistorie, Københavns 

Universitet, og forhv. museumsdirektør, Trapholt

12/03:  Oluf Høst: Vinterdagen dør (1943). Jens henrik 

Sandberg, forhv. museumsdirektør, Oluf høst 

Museet

19/03:  Asger Jorn: I begyndelsen var billedet (1965/6). 
Peter S. Meyer, ekstern lektor i kunsthistorie,  

Københavns Universitet, og forhv. museums- 

direktør, Trapholt

26/03:  Manzoni: Merde d’artiste (1961). Jens henrik 

Sandberg, forhv. museumsdirektør, Oluf høst 

Museet

02/04:  Michael Kvium: Beach of plenty (2017). Peter S. 

Meyer, ekstern lektor i kunsthistorie, Københavns 

Universitet, og forhv. museumsdirektør, Trapholt

09/04:  Claus Carstensen: Æterlegeme (1986).  
Jens henrik Sandberg, forhv. museumsdirektør, 

Oluf høst Museet

 
 

En formiddag med Kærs 
Kunst: Kroppen i kunsten  
– Kunsten i kroppen

Holdnummer: 1911-359
Tid: 6/3, 1 onsdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i 
kunsthistorie og kulturformidling

Et af de mest gennemarbejdede mo-

tiver i kunsthistorien er menneske- 

kroppen. der er dog stor forskel på, 

hvordan de forskellige kunstnere går til 

opgaven, når det gælder om at skildre 

mennesket – for hvilke regler gælder? 

Vi kigger på, hvordan kroppen i kunsten 

har været benyttet gennem tiderne i 

forhold til de udsagn, vi kan aflæse. det 

bliver en frodig og sanserig rejse, hvor 

vi besøger en lang række kunstnere 

som Sandro Botticelli, Gustav Klimt, Jeff 

Koons og Marina Abramovic – og hvor 

vi kigger på udviklingen af kroppens 

fremstilling fra antikken via renæs-

sancen til vor tid. Undervejs anskuer 

vi brugen af kroppen i kunsten ud fra 

følgende kategorier: Skønhed, identi-

tet, magt, tro, sex & køn, den følsomme 

krop, kroppens begrænsninger, krop & 

rum, den ekstreme krop og den fravæ-

rende krop.
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Aarhus’ kunsthistorie  
– 200 års kunst i smilets by

Holdnummer: 1911-267
Tid: 11/3, 5 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr. 
Pris inkl. bog: 860 kr., studerende 590 kr.  
(bog værdi 399,95 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Lars Morell, idéhistoriker og forfatter

Over fem aftener sætter vi fokus på de spænd- 

ende kunstnere og kulturpersonligheder, der 

har levet i Aarhus gennem de seneste 200 år. 

Vi skal høre om guldalderens borgerskab, som 

gjorde byen til et sted med egne kunstnere og 

kulturinstitutioner, om de to verdenskriges ind-

flydelse på kunsten i Aarhus, og så skal vi un-

dersøge, hvad det betød for kunsten, at der i 

1960’erne blev oprettet to kunstakademier. Til 

slut vil vi også kaste et blik på den moderne 

kunst i byen og spørge, om der er noget sær-

ligt aarhusiansk over den? Forløbet tager af-

sæt i lars Morells bog ’200 års kunst i Aarhus’ 

(Aarhus Universitetsforlag), som kan tilkøbes. 

11/03:  Guldalderborgerskabets betydning for 
Aarhus

18/03:  Kunsten i kølvandet på Første Ver-
denskrig 

25/03:  Besættelsen og modstandskampen – 
set i kunsten

01/04:  Akademiernes aftryk på kunsten i 
Aarhus fra 1960’erne til i dag

08/04:  Er den moderne kunst særlig  
aarhusiansk?

 

Skulpturens ABC

Holdnummer: 1911-270
Tid: 13/3, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Skulpturer er mange gange en gratis fornøjelse. 

langs havet, i hjørner af grønne parker og blandt 

folkemængden i tætte bymidter står de i al deres 

pragt. det kan mange have glæde af. Skulpturer 

er dekorative. de gør byrum levende, befolker 

omgivelserne med koryfæer fra historien eller pif-

ter dem op med mytologiske skikkelser fra vores 

fælles kulturelle erindring. daglejerne på havn- 

en i Aarhus og den lille havfrue i København er 

gode eksempler: Mens havnearbejderne genska-

ber situationen fra dengang, giver havfruen byen 

en snert af noget eventyrligt. Men skulpturer kan 

også være rejst for at skabe respekt for kongen. 

lær skulpturen at kende.

13/03:  Skulpturanalyse. André Wang hansen, 

lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

20/03:  Materialet, stedet, soklen. Anders 

Troelsen, professor i arkitektur, Arkitekt-

skolen i Aarhus

27/03:  Skulpturens historie – fra antikken til 
renæssancen. helene Blinkenberg  

hastrup, ekstern lektor i klassisk arkæo-

logi, Aarhus Universitet

03/04:  Thorvaldsens skulpturkunst. Jonas 

Bencard, forskningsmedarbejder,  

Thorvaldsens Museum

 

Kunstvandringer: Oplev 
Aarhus som udendørs 
Glyptotek

Holdnummer: 1911-185
Tid: 8/3, 3 fredage, kl. 11.15-12.45
Pris: 420 kr., studerende 250 kr. 
Maks. 25 deltagere 
Sted: Se nedenfor
Underviser: Mathilde Teglgaard Nielsen, 
cand.mag. i kunsthistorie og medie- 
videnskab

Aarhus er rig på friluftskunst. Men 

hvad er egentlig formålet med at vise 

kunst på gader, på pladser og i parker? 

hvem bestemmer, hvordan byens of-

fentlige rum skal udsmykkes? hvordan 

udvælges de værker, vi uundgåeligt 

møder på vores vej rundt i byen? hvem 

betaler værkerne? Og hvilke forhold 

kigges der på, inden det besluttes, at 

et monument skal opstilles på et be-

stemt sted, flyttes til et andet sted eller 

helt fjernes? det er bare nogle af de 

spørgsmål, der vil blive besvaret, når 

vi på tre kunstvandringer stopper op 

ved nogle af de mange kunstværker, 

der befinder sig under Aarhus’ himmel. 

Fra traditionelle former for kunst som 

springvand og statuer til samtidskunst. 

08/03:  Hvorfor skal kunst ud? 
Mødested: Rådhusparken ved 

Mindesten for krigere i 1848-

49 og 1864

15/03:  Hvem og hvad er værdigt til 
at blive mindet i det offentli-
ge rum? 
Mødested: Hjørnet af Sønder-

gade og Østergade ved Fugl 

med guldæble

22/03:  Fra skulptur til begivenhed
 Mødested: Klostertorvet ved 

Ismael-skulpturen

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

Thomas Dickson
Forfatter, arkitekt og industriel designer
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Lær at se  
– Anna Anchers kunst

Holdnummer: 1911-262
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Lilian Munk Rösing, lektor i 
litteraturvidenskab, Københavns  
Universitet

Oplev lilian Munk Rösing præsentere 

sin anmelderroste bog om Anna An-

cher. Bogen handler om at få sit eget 

rum og om at ’lære at se’. den handler 

om, hvordan Anna A. formår at indfan-

ge lyset stofligt – med tyk farve og gro-

ve penselstrøg. Om hvordan hun maler 

tætte vægge gennemskinnelige og 

gennemskinnelige gardiner tætte. Om 

hvordan hendes håndarbejdende skik-

kelser også er portrætter af kunstne-

ren. Og om hvordan hun som person og 

kunstner formår at bevare sit eget rum. 

Rösing betragter Anna Ancher som den 

bærende akse i kolonien af skagens- 

malere, og den i hvis værker kunstner-

koloniens vilde energi i højeste grad 

blev koncentreret til et malerisk nybrud. 

Kunstnerdrømme  
– kunsten at skabe kunst

Holdnummer: 1911-360
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Christian Vind, billed- 
kunstner

i løbet af denne lørdag vil billedkunst-

ner Christian Vind give en omfattende 

indføring i det kunstneriske værksted 

og dets muligheder. deltagerne vil 

udover at høre om kunstnerens egne 

indgange til kunsten også få indblik 

i, hvad den kunstneriske inspiration 

er for en størrelse – er den intuitiv el-

ler programmeret? desuden vil der 

blive sat ord på, hvad den kunstne-

riske tradition betyder for skabel-

sen af kunst, ligesom deltagerne vil 

kunne prøve deres egen kunnen af. 

Værktøjerne vil være kendt for de 

fleste: Mobiltelefonen og det collage- 

prægede arbejde. Velkommen. 

 

Boligdrømme – få de store danske 
designeres bedste tips til indretning

Holdnummer: 1911-260
Tid: 18/3, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, arkitekt og  
industrieldesigner

hvordan skaber vi hjem, der fungerer og er rare at være i? i 

denne forelæsningsrække kigger vi toneangivende design- 

ere som Ph, Verner Panton, Jørn Utzon, Finn Juhl og Arne 

Jacobsen over skulderen, når vi sætter fokus på dels bolig-

indretningens udvikling gennem historien og dels de me-

toder, som arkitekter og designere bruger til at skabe gode 

boliger. Emnerne vil være rum, lys, form, farve, lyde, lugte, 

møbleringsprincipper, nyt kontra gammelt, brugsværdi 

og oplevelsesværdi. Forelæsningsrækken tager udgangs-

punkt i designer Thomas dicksons bog ’Rum til det gode 

liv. Praktisk, personligt & æstetisk’ (nyt nordisk Forlag).

18/03:  Boligen – til praleri eller det gode liv?  
– ifølge PH, Mogensen og Jacobsen

25/03:  Hvad er gode rum og god møblering?  
– Wegners, Utzons og Pantons tilgange

01/04:  Principper for godt dags- og kunstlys  
– Utzons og PH’s filosofi

08/04:  Hvordan kan man arbejde med farver i boligen? 
– Pantons farvelære

 
 

 

I 1817 modellerede 
Thorvaldsen skulpturen 
af Ganymedes, som 
Zeus – i skikkelse af en 
ørn – hentede op til gu-
derne som mundskænk.
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Russerne – russisk 
kulturhistorie på én aften

Holdnummer: 1911-258
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Erik Skyum-Nielsen, lektor 
i dansk litteratur, Københavns Universi-
tet, og Valdemar Lønsted, musik- 
anmelder, Dagbladet Information

i foråret 2018 benyttede dagbladet 

information et russisk valg som en op-

lagt anledning til at bede avisens kul-

turmedarbejdere tegne portrætter af 

37 store russere inden for billedkunst, 

film, videnskab, litteratur og musik. 

Resultatet er udkommet i bogform, 

men hvorfor ikke høre om de vigtigste 

russere fra eksperternes egne munde? 

Få en indføring i den fantastiske russi-

ske kunst, og bliv klogere på, hvori det 

særligt russiske består, når litteratur- 

kritiker Erik Skyum-nielsen og musik- 

ekspert Valdemar lønsted folder sig 

ud. det kommer særligt til at handle om 

de store lidenskabers navne inden for 

digte- og tonekunst – fra dostojevskij 

til Tjajkovskij – men der vil også blive 

perspektiveret til de øvrige kunstarter.

 
 

Besøg dem, der har tegnet Aarhus

Holdnummer: 1911-328
Tid: 23/4, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 620 kr., studerende 350 kr. 
Maks. 32 deltagere
Sted: Se nedenfor

Flere af landets største arkitektfirmaer har hovedsæde i 

Aarhus og tegner bygninger til kunder i hele verden. Få en 

rundvisning dér, hvor de kreative tanker bliver til, hvor streg- 

erne slås, og 3d-animationerne skabes. Og hør arkitekter-

ne fortælle om deres projekter. Få indblik i E+n’s tydelige 

aftryk i bybilledet med Bruuns Arkade, Mengel Tower og 

ombygningen af Rømerhus og i Schmidt/hammer/lassens 

andel i Aarhus’ ambitiøse byplan manifesteret i dokk1. hør 

også om Arkitemas projekt om at flytte 950 kommunale ar-

bejdspladser i Aarhus Kommune ud til Gellerup som en ka-

talysator for omdannelsen af området, og få indsigt i blandt 

andet P+P arkitekters kollegiebyggeri i det nye bykvarter 

Åbyen og deres arbejde med bevarelsen af den Permanen-

te Badeanstalt. Vi slutter af med et besøg hos C.F. Møllers 

tegnestue, der bl.a. står bag Bestseller-bygningen på havn- 

en og danmarks største hospitalsbyggeri i Skejby.

23/04:  Indledningsforelæsning: Arkitektur i Aarhus. 
Gøsta Thøger Knudsen, tidl. stadsarkitekt, Aarhus 

Kommune 

Sted: AU, bygning 1530, lokale D211, Ny Munke-

gade 118

30/04:  E+N Arkitektur A/S. Kjeld Kjeldgaard Ghozati, 

Arkitekt MAA / Associeret seniorpartner, E+n 

Arkitektur A/S 

Sted: E+N Arkitektur A/S, Skt. Clemens Torv 8, 4. 

sal, Rømerhus

07/05:  Schmidt/Hammer/Lassen Architects.  
Kasper heiberg Frandsen, Partner, Aarhus Office, 

Schmidt/hammer/lassen Architects 

Sted: Schmidt/Hammer/Lassen Architects –  

Aarhus, Hack Kampmanns Plads 10, Pakhus 13

14/05:  Arkitema Architects. Thomas Carstens, arkitekt 

MAA Senior partner, Arkitema Architects 

Sted: Arkitema Architects - Aarhus,  

Frederiksgade 32

21/05:  C.F. Møller. Julian Weyer, arkitekt maa, Partner, 

C.F. Møller 

Sted: P+P arkitekter, Kystvejen 17, 5. sal

Guld fra glemmebogen. 
På genopdagelse i 
kunsthistorien

Holdnummer: 1921-051
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Undervisere: Peter S. Meyer, ekstern 
lektor i kunsthistorie, Københavns 
Universitet, og forhv. museumsdirektør, 
Trapholt, og Jens Henrik Sandberg, forhv. 
museumsdirektør, Oluf Høst Museet

Sammen med de to tidligere museums-

direktører Jens henrik Sandberg og 

Peter S. Meyer går vi på genopdagelse i 

kunsthistorien. Spørgsmålene for dag- 

en er: hvor finder vi de gode glemte  

kunstnere, og hvorfor er de blevet 

glemt? hør blandt andet om sorgens 

maler Elof Risebye, barbermaleren John 

C., immigranten harald isenstein og 

kvindesagsforkæmperne Marie luplau  

og Emilie Mundt.

Kombinér 
forelæsninger på 
Folkeuniversitetet 
med et lækkert måltid i
Matematisk Kantine
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14 dages rundrejse med god tid i de klassiske byer Isfahan 
og Shiraz. Isfahan er en af verdens smukkeste byer med den 
store Emam-plads, der omkranses af turkisblå kupler, palads, 
moskéer og bazar. Vi ser Persepolis og kongegravene.  
Yazd ligger på randen af ørkenen, og vi ser zoroasternes 
 ildtempel. Vi gør holdt i en oase og i tæppebyerne Nain og 
 Kashan, inden rejsen slutter i hovedstaden Teheran. 

Kirker, klostre og natur i to ældgamle kristne lande. I Armenien ser vi 
katedralen med relikvier fra Noas Ark. Hovedstaden Yerevan har mu-
seet ’Armeniens hæng ende haver’. Klostret Guegard ligger delvist 
i en klippe hule. Smukke udsigter ad ’Military Highway’ i Georgien. I 
vindistriktet spiser vi frokost hos en familie. Sydlandsk stemning og 
atmosfære i Tbilisi. Max 20 deltagere.

Spændende kombination af to nabolande. Den lyserøde klippe-
by Petra og Jerusalem er højdepunkterne. Byvandring til alle de 
kendte steder i Jerusalem. Jeep-safari i Wadi Rum-ørkenen i Jor-
dan. Masada-klippen samt Bethlehem, Nazareth og Genesareth 
sø. Vi kører over grænsen ved Aqaba og Eilat og passerer de gam-
le kobberminer samt naturfænomenet Kong Salomons søjler.

Rundrejse med de kendte silkevejsbyer Samarkand og Bukhara 
og i tilgift et eventyr i ørkenen: Et sensationelt kunstmuseum i 
verdensklasse. Nukus State Art Museum har 82.000 avantgarde 
kunstværker. Deraf tilnavnet ’Ørkenens Louvre’. Vi har tid i den 
gamle slavehandelsby Khiva, der ligger bag 10 m høje ringmure. 
Samarkand fascinerer med sine orientalske pragt bygninger og 
den markante Registan-plads.



God kunst 
konkretiserer 
noget universelt
Hans Jørgen Frederiksen
lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie på Aarhus Universitet, har fore-
læst på Folkeuniversitetet i 40 år, og han nyder at dele det kunsthistoriske vue 
og de interessante anekdoter med andre og opleve deltagernes begejstring.

For tiden er det rummet som rammesættende og betydningsbærende for kunsten, der optager 

hans Jørgen Frederiksens forskningsarbejde. derfor er han også i øjeblikket særligt interesseret 

i kunstnere som den italienske renæssancekunstner Piero della Francesca og danske Anette har-

boe Flensburg. 

Gå på udstilling med et åbent sind
når vi som beskuere er på udstillinger eller ser på enkelte værker, er det vigtigt, at vi går til kunsten 

med åbne sanser og et åbent sind – det er den væsentligste forudsætning for at opleve kunst. hvis 

vi på forhånd vidste, hvad kunsten ville få os til at føle eller opleve, ville der slet ikke være brug 

for kunsten.

Som mennesker oplever vi og lærer rigtig meget gennem vores sanser. helt fra vi er små og hver-

ken har ord eller begreber for noget som helst, er sansningen med til at præge vores personlighed. 

det gør, ifølge hans Jørgen Frederiksen, kunsten vigtig for os som mennesker. ”den æstetisk fun-

derede kunst er ikke alene noget, der gør livet mere interessant og farverigt men en erkendelsesvej 

helt på højde med videnskaben. Kunst er noget andet end positivistisk videnskab; men de to har 

brug for hinanden – eller rettere: Vi har brug for dem begge”, fortæller han. 

God eller dårlig kunst
”Skal det nu være kunst?”, har mange sikkert hørt sig selv sige på et tidspunkt i livet. Og ifølge 

hans Jørgen Frederiksen, kan man faktisk godt kalde noget kunst for god og anden for dårlig: ”For 

mig kan der være tale om god kunst, når noget universelt konkretiseres”, siger han.

når der findes god kunst, må der også kunne findes dårlig kunst. det kan fx være kunst, der har ét 

tydeligt formål som kommercielle reklamer eller politisk propaganda. ”Er kunsten uden fordybelse 

i den tid, den skabes i, bliver den i bedste fald ligegyldig og i værste fald fuld af løgn. Bedst er det 

for mig, når kunsten på én gang er empatisk engageret i sin tid og dybt forankret i historien og 

kunsthistorien”, uddyber hans Jørgen Frederiksen.

Læs hele artiklen på www.fuau.dk

Mød Hans Jørgen Frederiksen på Folkeuniversitetet i foråret 2019 til ’VIdensbrunch’ på DOKK1, 
se side 33, og i forelæsningsrækkerne ’De syv dødssynder’, se side 43 , ’På sporet af renæssan-
cens Norditalien’, se side 60 og i ’Kunst og arkitektur fra Lucca til Bilbao’ og ’Hvad kan kunst?’, 
se side 68.
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”  Kunst er for mig en 
uudtømmelig kilde, som 
bliver ved med at begejstre. Jeg 
mener, at naturen er lig med 
sandheden.”

”  Den æstetisk funderede kunst er 
ikke alene noget, der gør livet mere 
interessant og farverigt, men en 
erkendelsesvej helt på højde med 
videnskaben.”
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Tåspidssko og tylsskørter 
– en intro til ballettens og 
dansens verden

Holdnummer: 1911-103
Tid: 22/1, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Anne Middelboe  
Christensen, cand.mag., balletanmelder 
ved Dagbladet Information, ekstern 
lektor ved Københavns Universitet og 
forfatter til balletbøgerne ’Sylfiden findes’ 
og ’Dansen i spejlet’

Balletoplevelser kræver egentlig ikke 

andet end nysgerrighed og glæden 

over at se kroppe bevæge sig. Men i 

denne kavalkade af klip kommer du på 

en guidet tur rundt i ballettens verden 

– lige fra de romantiske balletter med 

lange tylsskørter til moderne danse-

forestillinger med kropsnære dragter 

og bare fødder. her vil du høre fortællin-

gen om, hvorfor balletdansere bevæg- 

er sig ranke rundt med udaddrejede 

fødder. du vil se klip fra Bournonvilles 

yndefulde, danske balletstil. Og du vil 

komme om bag myten om de lyserøde 

tåspidssko.

Musikalske mesterværker

Holdnummer: 1911-169
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 17.30-19.15. Ingen under-
visning 11/2 og 25/2
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, 
Ny Munkegade 118
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i musik- 
videnskab

Kom og få mere ud af musikken! Forelæsnings-

rækken dykker ned i nogle berømte værker – or-

kestermusik, der spænder fra det afbalancerede 

hos haydn til det lidenskabelige hos Bruch og 

det storladne hos holst, garneret med Verdis 

farverige operamusik og Strauss’ skønheds- 

mættede sange og sluttende med Beethovens 

elskede korsymfoni. du får lejlighed til at fordybe 

dig i ét værk ad gangen, og samtidig får du en 

introduktion til almene musikbegreber, musik-

genrer, instrumenter og musikhistorie. dermed 

kan du få mere ud af din næste musikoplevelse – 

uanset om det er et nyt værk, du kaster dig over, 

eller om du genhører netop et af disse udvalgte 

mesterværker, der kan høres igen og igen. Alle 

deltagere får adgang til musikken via internettet 

og bedes til hver mødegang lytte til værket på 

forhånd.

21/01:  Haydn: Symfoni nr. 88
28/01:  Bruch: Violinkoncert
04/02:  Holst: Planeterne
18/02:  Verdi: Aïda
04/03:  R. Strauss: Vier letzte Lieder
11/03:  Beethoven: Symfoni nr. 9, ’An die  

Freude’

Amerikansk litteraturhistorie  
læst gennem novellen

Holdnummer: 1911-038
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Rikke Dahl Jensen, cand.mag. i  
litteraturvidenskab

Siden grundlæggelsen af Amerika har landets for-

fattere været optaget af spørgsmålet om national 

identitet. hvad er fordelen, og hvad er ulemperne 

ved at være en del af så ung en nation? Og kan 

det lade sig gøre at opbygge noget nyt og unikt, 

eller følger gamle spøgelser med? når man dyk-

ker ned i den amerikanske litteraturhistorie, ser 

man, at mange af de temaer, som nutidens forfat-

tere (fx don delillo, Paul Auster og nathan hill) 

beskæftiger sig med, er del af en lang litteratur- 

historisk udvikling, som man kan lære meget 

af. Undervejs skal vi læse noveller af forfattere 

som F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ernest 

hemingway, Flannery O’Connor, John Updike og 

Philip Roth og se på, hvordan de hver især, og 

på meget forskellig vis, karakteriserer deres land.

21/01:  En ny nation etableres: ’Den Ameri- 
kanske Renæssance’

28/01:  Industrialisering, borgerkrig og slaveri
04/02:  Storby, modernisme og minimalisme
11/02:  Konservatisme og generationsopgør i 

sydstaterne
18/02:  60’erne og opgøret med familie- 

begrebet
25/02:  Minoriteter, drømme og magt

Litteratur,  
film og  
musik



Forfatteren og forskeren  
– Søren Ulrik Thomsen og Erik 
Skyum-Nielsen

Holdnummer: 1911-051
Tid: 24/1, 1 torsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
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. Side-

løbende med sit lyriske forfatterskab har han i 

essays reflekteret over poesi, ligesom han sam-

men med Frederik Stjernfelt og Jokum Rohde 

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 foredragsholder. 

Samtalen mellem de to vil så vidt muligt prøve at 

komme hele kompasset rundt. Men den vil under 

alle omstændigheder fortætte sig i spørgsmålet 

om, hvad det er ved digtet som kunstnerisk form, 

der kan få en litteraturstuderende til at droppe 

universitetet og derpå i nu 37 år blive ved og ved 

med at kredse om den dér poesi, dens egenart og 

særlige problemer.

Det selvbiografiske  
i nyere litteratur

Holdnummer: 1911-044
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 09.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Anne-Marie Vestergaard, 
cand.mag. i litteraturvidenskab

Forfattere har altid brugt deres egne 

erfaringer i deres bøger, men ofte i 

sløret form. i de senere år er der imid-

lertid flere forfattere, der skriver meget 

direkte om egne oplevelser og bruger 

deres eget navn, men vel at mær-

ke uden at bruge genrebetegnelsen 

selvbiografi. Ofte er emnerne af meg- 

et privat karakter, det pinlige og det 

traumatiske indgår, ligesom de banale 

hverdagsforeteelser. Samtidig kom-

mer der unge forfattere på banen, der 

skaber nye genrer og bruger løs af for-

skellige 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 dob-

beltkontrakt og om performativ bio-

grafisme og autofiktion. dagen kaster 

lys over nyere udgivelser med stærke 

selvbiografiske træk og giver bud på 

læsnings- og fortolkningsmåder.

Game of Thrones vender tilbage

Holdnummer: 1911-290
Tid: 22/1, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Steen Beck, lektor i uddannelses- 
videnskab, Syddansk Universitet

Tv-serien ’Game of Thrones’ har taget verden 

med storm, og i foråret 2019 ruller seriens sid-

ste sæson over skærmen. Vi skiftevis elsker og 

afskyr seriens hovedpersoner som fx drage- 

moderen daenerys Targaryen, fredsmægleren 

Jon Snow, magtstrategen Tyrion lannister og 

Bran Stark med de mystiske evner. Fortællinger-

ne går på tværs af Westeros, og det komplekse 

persongalleri giver serien dybde. Men hvorfor er 

GOT blevet et globalt hit? hvilken rolle spiller de 

apokalyptiske hvide vandrere i den ottende sæ-

son? Og hvem skal vi holde med? Med udgangs-

punkt i bogen ’Vinteren er kommet’ (Forlaget 

Spring) analyserer Steen Beck tv-serien ’Game of 

Thrones’ med henblik på magt og køn, realisme 

og fantasy, vold og kærlighed. Forelæsningen 

gør dig klogere på, hvordan ’Game of Thrones’ 

bygger bro mellem nutidens populærkultur og 

klassiske temaer i Vesterlandets kultur- og idé- 

historie. Kom med på en tour de force gennem 

de første syv sæsoner, mens vi venter på seriens 

finalesæson.

Virginia Woolfs forfatterskab

Holdnummer: 1911-010
Tid: 24/1, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Steen Klitgård Povlsen, lektor emeritus 
i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Virginia Woolf (1882-1941) er en af det 20. år-

hundredes betydeligste forfattere, hvis indflyd- 

else og popularitet synes usvækket i vor tid. 

Forelæsningsrækken vil gennemgå hendes for-

fatterskab i sin helhed og placere det i både den 

samtidige engelske kultur og den internationale 

litteratur, som hun var inspireret af og selv påvir-

kede. der vil blive benyttet danske oversættelser, 

hvis de foreligger.

24/01:  ‘The Voyage Out’, ‘Night and Day’ og 
‘Jacobs værelse’

31/01:  ‘Mrs. Dalloway’, ‘Til fyret’ og ‘Orlando’
07/02:  ‘Bølgerne’, ‘Årene’ og ‘Mellem akterne, 

essays og mindre skrifter’

Litteratur,  
film og  
musik

Holberg skrev 
komedier, satire og 
politiske skrifter.  
Se side 63 
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250 års dansk litteratur  
– fra Holberg til Helle – i kortprosaens tegn

Holdnummer: 1911-348
Tid: 29/1, 12 tirsdage, kl. 10.15-12.00. Ingen undervisning 16/4
Pris: 1180 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Nick Bo Madsen, ekstern lektor i medievidenskab,  
Aarhus Universitet

Kortprosaen boomede i dansk litteratur i slutningen af 1990’erne. lit-

teraturkritikeren lars Bukdahl døbte ligefrem de yngre halvfemser-

forfattere ’Ritter Sport-generationen’, fordi mange af deres tekster i 

en håndevending kunne karakteriseres som ’quadratisch, praktisch, 

gut’. Kortprosaen er dog ikke en ny genre, men kan i dansk litteratur 

føres helt tilbage til holberg. På kurset vil vi læse højdepunkter fra 

’kongerækken’ af kortprosaens mestre – fra ludvig holberg til helle 

helle. deltagerne får en nuanceret forståelse af kortprosaen og alle 

dens undergenrer – bl.a. fragmentet, skitsen, aforismen og myten. 

Vi skal se på, hvad denne genre særligt kan, og overveje, om der er 

dybere grunde til kortprosaens ’højkonjunkturer’ i litteraturhistorien.

Thomas Mann og Tyskland  
– dannelsesromaner og djævlepagt

Holdnummer: 1911-332
Tid: 5/2, 6 tirsdage, kl. 10.15-12.45
Pris: 980 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere

Er det muligt at fastholde humanismen i det tyvende århundrede? 

Er det muligt at fastholde romanen som en stor meningsgivende 

fortælling? det er de spørgsmål, Thomas Mann stiller og kæmper 

med i sit forfatterskab. Forløbet tager dig med bag om forfatteren 

og værkerne ’Trolddomsbjerget’, ’Josef og hans Brødre’ og ’doktor 

Faustus’. i sidstnævnte møder vi en kunstner, der som Goethes Faust 

sælger sin sjæl til djævlen for at opnå geni og skaberkraft. djævle-

pagtens moderne skikkelse er en syfilitisk infektion, et træk lånt fra 

nietzsches biografi. denne bevægelse ud i det dæmoniske er også 

et billede på Tysklands historie fra luther og Reformationen til hitler 

og holocaust. Kom tæt på et stort forfatterskab med en af Tysklands 

mest hyldede, elskede og indflydelsesrige litterære personligheder.

05/02:  Thomas Mann. Kunstner, borger og tysker. Flemming 

houe, mag.art. i idéhistorie

12/02:  ’Trolddomsbjerget’ – en forlist dannelsesroman. Flemming 

houe, mag.art. i idéhistorie

19/02:  Fra sympati med afgrunden til en nøgtern humanisme. 
Flemming houe, mag.art. i idéhistorie

26/02:  Det filosofiske bagland – Schopenhauer og Nietzsche. 
Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi, Aarhus Universitet

05/03:  ’Josef og hans Brødre’ – den lykkelige dannelse fra kunst-
ner til borger. Flemming houe, mag.art. i idéhistorie

12/03:  ’Doktor Faustus’. En pagt med djævlen. Flemming houe, 

mag.art. i idéhistorie

Dato: 16-17/3, lørdag-søndag
Tid: 9.30-15.15
Sted: AU, bygning 1530, i forbindelse med  
Folkeuniversitetets forelæsninger

Bogudsalg  
16-17/3 
Bliv klogere på, hvorfor myrer er et af den brasilian-

ske litteraturs onder, og hvordan fremtiden ser ud 

for de danske heder, når Aarhus Universitetsforlag 

holder bogudsalg lørdag-søndag 16-17/3.

Som deltager på Folkeuniversitetet har du mulighed 

for at købe nyheder, bestsellere og de store værker 

med 30-50 % rabat. Vælg mellem en række spæn-

dende nye og gamle titler.

HEDEN
Hans Jørgen Degn

 

Læs, læs, læs! Spring ind i litteraturens verden, 

og fi nd ud af, hvorfor personer af papir kan 

pirre os, hvad bøger kan fortælle om klimaet, 

hvordan begær fungerer på skrift, og om vi bli-

ver bedre mennesker af at læse litteratur.

Men tag denne grundbog med – L I T T E R A -

T U R  ·  I N T R O D U K T I O N  T I L  T E O R I  O G 

A N A LY S E   guider læseren gennem det litte-

rære landskab i 37 kapitler, der hver beskriver 

et nøje udvalgt, overordnet tema – fra troper, 

karakterer og genrer over moral, stemme og 

erindring til oversættelse, performance og re-

mediering. 

Bogen fratager de teoretiske skoler deres tra-

ditionelle forrang og stiller skarpt på, hvordan 

litteratur bedst kan læses på tværs af forsk-

ningsfelter og metoder. Den er baseret på de 

nyeste faglige indsigter og præsenterer littera-

turvidenskabens centrale problemer og værk-

tøjer i en konstant vekslen mellem teoretiske 

udfordringer og analytiske indsigter.
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MADS ROSENDAHL THOMSEN, TORE RYE ANDERSEN OG JAKOB LADEGAARD

A A R H U S  U N I V E R S I T E T S F O R L A G

Spar  
30-50 %
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Fra swing til frihed  
– jazzens evolution

Holdnummer: 1911-043
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Jakob Thorkild Overgaard, 
cand.mag., musiker og forfatter

Miles davis’ kølige toner, Bill Evans’ 

fyldige klange og Billie holidays inti-

me stemme. Jazzens musikhistorie er 

klangligt meget veldokumenteret. der 

findes en lang række stilarter og en 

lang række hovedpersoner, som sam-

men med deres nøglealbums rager op 

i jazzhistorien, og som har dannet skole 

for eftertiden. Forelæsningen tager ud-

gangspunkt i jazzhistorien som én lang 

udviklingshistorie, der bl.a. har haft 

improvisationen og tanken om at være 

en samtidsmusik i centrum. Oplev, gen-

nem musik og ord, den kronologisk 

klanglige stilhistorie. hvordan lyder 

musikken, hvornår er den fra, og hvad 

kaldes stilarterne? Få også sat et ana-

lytisk perspektiv på musikken: hvad 

karakteriserer de forskellige perioder 

og stilarter?

På sporet af de store  
danske forfattere

Holdnummer: 1911-333
Tid: 4/3, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E,  
Ny Munkegade 118

litteratur har alle dage underholdt, overrasket, 

informeret og betaget os. Men hvad er historien 

bag de danske forfatterskaber, der har haft størst 

betydning – i samtiden og i dag? Kom og luk den 

litterære skattekiste op, når vi belyser mere end 

140 års dansk litteraturhistorie. Vi zoomer ind 

på nogle af de største danske forfattere. Fra den 

folkekære h.C. Andersen til Karen Blixens fantas- 

tiske fortællinger. Fælles for de fem forfattere er, 

at de har været med til at forme vores fælles be-

vidsthed og kulturarv. Men hvorfor var det netop 

disse danske forfattere, der slog igennem?

04/03:  H.C. Andersen. Johannes nørregaard 

Frandsen, professor MSO, Syddansk 

Universitet

11/03:  Herman Bang. Peer E. Sørensen, 

professor emeritus i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

18/03:  Johannes V. Jensen. Anders Øster-

gaard, ekstern lektor i litteratur,  

Københavns Universitet

25/03:  Tove Ditlevsen. Anne Valbjørn Odgaard, 

cand.mag. i litteraturhistorie og  

religionsvidenskab

01/04:  Karen Blixen. Charlotte Engberg, lektor 

i dansk, Roskilde Universitet

Russiske romaner

Holdnummer: 1911-020
Tid: 5/3, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Tolstoj, dostojevskij, Belyj, Bulgakov og Paster-

nak. Alle er de vigtige og berømte navne inden 

for den russiske litteraturhistorie. Men hvem var 

disse forfattere, hvad kendetegnede den tid, de 

levede i, og hvad gør netop deres værker unikke? 

Forløbet giver dig en introduktion til russisk kul-

tur, russisk litteraturhistorie og selve begrebet 

’den klassiske russiske roman’. derefter overlades 

scenen til en række af de vigtigste værker gen-

nem Ruslands litteraturhistorie som ‘Krig og fred’ 

og ‘doktor Zjivago’. Forelæsningsrækken gør dig 

ikke blot klogere på de enkelte værker, men også 

på den sammenhæng, der er at finde imellem dis-

se storslåede klassikere. Kom og bliv grebet af de 

fascinerende russiske klassikere, når eksperterne 

giver overblik, guider igennem vanskelighederne 

og svarer på de spørgsmål, du altid har ønsket 

at stille. 

05/03:  Introduktion til russisk litteratur.  
Tine Roesen, lektor i russisk, Køben-

havns Universitet

12/03:  Lev Tolstoj – ‘Krig og fred’ og ‘Anna 
Karenina’. Mette dalsgaard, ph.d. i 

russisk litteratur og oversætter

19/03:  F.M. Dostojevskij – ‘Dobbeltgænge-
ren’, ‘Det døde hus’ og ‘Forbrydelse 
og straf’. Tine Roesen, lektor i russisk, 

Københavns Universitet

26/03:  Andrej Belyj – ‘Petersborg’. Jesper ny-

eng, cand.mag. i russisk sprog og kultur

02/04:  Mikhail Bulgakov – ‘Mesteren og 
Margarita’. Jesper nyeng, cand.mag. i 

russisk sprog og kultur

09/04:  Boris Pasternak – ‘Doktor Zjivago’. 
Mette dalsgaard, ph.d. i russisk litteratur 

og oversætter
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Richard Strauss’ orkesterværker

Holdnummer: 1911-039
Tid: 16-17/3, 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, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i musik- 
videnskab

Richard Strauss blev 85 år og skrev musik det 

meste af sit liv! han er berømt for orkester-

værker 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 bli-

ver klogere på, hvad komponisten har tænkt sig, 

du skal lytte til. For Strauss’ musik er spækket 

med handling. Weekenden tager afsæt i ‘Richard 

Strauss’ orkesterværker. En brugsanvisning’ 

(Aarhus Universitetsforlag), som kan inkluderes 

i prisen. 

Forfatteren og forskeren  
– Helle Helle og Dag Heede

Holdnummer: 1911-122
Tid: 27/3, 1 onsdag, kl. 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Helle Helle, forfatter, og Dag Heede, 
lektor i dansk litteratur, Syddansk Universitet

helle helles forfatterskab er både folkelig, let-

tilgængelig bestsellerlitteratur og kompleks 

og sofistikeret ‘dansklærerlitteratur’ for fein-

schmeckere. hun blev længe læst som en ‘minima- 

listisk realist’, der skrev om de samme jeg-svage, 

livsangste, kvindelige selvbetragtere. Men værk 

og forskning går nu nye veje og sætter spørgs- 

målstegn ved både minimalismen og realismen. 

hør litteraturforsker dag heede tale med helle 

helle om forfatterskabet – og om den store rolle, 

som døden spiller i værker som ’Forestillingen 

om et ukompliceret liv med en mand’, ’Rød-

by-Puttgarden’ og den nyeste ’de’.

 

Højdepunkter i verdenslitteraturen

Holdnummer: 1921-085
Tid: 3/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 930 kr., studerende 610 kr. (bog 
værdi 349,95 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

litterære klassikere skal ikke læses af pligt. de 

skal læses, fordi de tilbyder en sjælden ople-

velse. Men hvilke litterære mesterværker pirrer 

mere end andre til gen- og nylæsninger? Over 

seks aftener introducerer forløbet dig til de uom-

gængelige klassikere i verdenslitteraturen, der 

til stadighed er populære læserfavoritter. Fra 

engelske Shelley til franske Baudelaire og italien-

ske Ferrante. Fælles for de seks værker er, at de 

har haft en markant betydning for vores fælles 

historie og moderne verdensbillede. Tag med på 

en rejse gennem knap 200 års litteraturhistorie, 

og lad dig fascinere af forskernes fortællinger om 

deres yndlingsværker. Forelæsningsrækken er 

baseret på antologien ’50 værker. højdepunkter i 

verdenslitteraturen’ (Aarhus Universitetsforlag), 

som kan inkluderes i prisen.

03/09:  Mary Shelley: Frankenstein. Mads 

Rosendahl Thomsen, professor MSO i 

litteraturhistorie, Aarhus Universitet

10/09:  Herman Melville: Moby-Dick.  
Peter Mortensen, lektor i engelsk, Aar-

hus Universitet

17/09:  Charles Baudelaire: Helvedsblomster-
ne. Steen Bille Jørgensen, lektor i fransk, 

Aarhus Universitet

24/09:  Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. Elisabeth 

Skou Pedersen, ph.d. i litteraturhistorie

01/10:  Karl Ove Knausgård: Min kamp. Kasper 

Green Munk, postdoc i litteraturhistorie, 

Aarhus Universitet

08/10:  Elena Ferrante: Napoli-romanerne. 
Anne Green Munk, ph.d.-studerende i 

litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Forfatteren og forskeren 
– Morten Pape og Torben 
Jelsbak

Holdnummer:  1921-092
Tid: 9/10, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Morten Pape, forfatter, og 
Torben Jelsbak, lektor i dansk,  
Københavns Universitet

Morten Pape debuterede i 2015 med 

den selvbiografiske eller autofiktive ro-

man ’Planen’, der skildrer drengen Mor-

ten Papes opvækst i en dysfunktionel 

familie i det socialt belastede og etnisk 

blandede boligkompleks Urbanplanen 

på Amager. Med sin indtrængende so-

cialrealisme og beskrivelsen af splitte-

de familier, omsorgssvigt, ung vrede og 

vold i et multietnisk ghettomiljø giver 

romanen 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 nørdede dreng fra ghettoen, der i 

ungdomsårene overlevede i det hård-

kogte miljø ved at gå ind i rollen som 

’Perker-Pape’. Men hvad vil det sige 

at gøre sig selv til en romanfigur? Og 

hvad er konsekvenserne? hvilke erfa-

ringer og impulser gjorde Morten Pape 

til forfatter, og hvad kan litteraturen bi-

drage med til diskussionen om parallel- 

samfund, integration og social mobili-

tet i det danske samfund? Kan littera-

turen give stemme til de udgrænsede? 

Og omvendt: Er dansk litteratur åben 

for mønsterbrydere?

”  Da Baudelaire døde af syfilis, havde han 
udgivet én bog, men Helvedsblomsterne 
drager stadig den dag i dag! Digtene åbner 
for sanselighedens og fantasiens kraft 
og uddrager – med digterens ord – det 
evige af det flygtige.”

Steen Bille Jørgensen,
lektor i fransk, Aarhus Universitet
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liTTERATURFESTiVAl

Aarhus kommer endnu en gang til at sprudle af litteraturoplevelser,  
når Folkeuniversitetet sammen med Aarhus Litteraturcenter og Aarhus 
Kommunes Biblioteker inviterer til den internationale litteraturfestival 
LiteratureXchange, der finder sted den 13.-23. juni 2019.

Mød blandt andre Per Petterson (NO), Yasmina Khadra (DZ), Klas Östergren (SE), Johan Harstad (NO), 
Dorthe Nors (DK), Sjón (IS), Jan Stocklassa (SE), Ilmar Taska (EE) og Auður Ava Ólafsdóttir (IS) og mange 
flere. 

Følg med på www.LitX.dk, på vores Facebook og Instagram.

81

Aarhus Internationale
Litteraturfestival

13.—23. juni 2019
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1918 —1939
MelleMtiden

Søren Hein Rasmussen,  
ph.d. i historie, MegaNørd
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Århundredets Festival sætter for ottende gang en histo-
risk periode under lup! 1.-10. marts 2019 dykker vi ned 
i mellemkrigstiden 1918-1939. Vi kalder årets festival  
MELLEMTIDEN. Opgøret med det bestående er helt cen-
tralt i perioden, der er katalysator for nogle af de vig-
tigste kunstneriske udfoldelser i historien. Og de største 
menneskelige tragedier. Det er ismernes, krisernes og 
massekulturens tid.

Marcel Duchamp maler overskæg på Mona Lisa i et opgør 
med kunstens autoriteter, James Joyce revolutionerer 
sproget med ’Ulysses’, og Bauhaus-skolen skaber funk-
tionalismens rene linjer. Alt imens strømmer jazzen ind 
fra USA, hvor biler, telefoner, biografer og radio samtidig 
ændrer hverdagen. 

Kommunismen vinder frem i Rusland på baggrund af 
revolutioner og borgerkrig, Mussolinis fascister marche-
rer mod Rom i 1921, og Hitler udpeges til rigskansler af 
præsident von Hindenburg i 1933. De tørner alle indirekte 
sammen i Den Spanske Borgerkrig, som Francos fascister 
vinder i 1939. Samme år bryder 2. Verdenskrig ud.

Festivalens DNA er sanselige oplevelser i krydsfeltet 
mellem viden og kultur. Det realiseres gennem utraditi-
onelle samarbejdsprojekter, hvor eksperimentet ofte rå-
der. På tværs af byens scener præsenteres forskere, for-
fattere og kunstnere side om side til arrangementer, der 
går i dybden med tanker og begivenheder fra perioden. 

På de følgende sider kan du se et udvalg af arrangemen-
ter, som du kan tilmelde dig allerede nu.

GODT AT VIDE

Billetter til festivalens arrangementer kan købes via

aarhundredetsfestival.dk

Tilmeld dig Århundredets Festivals nyhedsbrev

på aarhundredetsfestival.dk, og følg os på Facebook og instagram

facebook.com/aarhundredets / @aarhundredets / #åf2019

Vi tager forbehold for fejl, ændringer og aflysninger. du kan altid

tjekke aarhundredetsfestival.dk for opdateret program.

1.–10. mArTs

Århundredets Festival er støttet af

Søren Hein Rasmussen,  
ph.d. i historie, MegaNørd
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CAbArEsquE NIGhT  
– burlEsquE I mEllEmkrIGsårENE

Hold-nr.: 1911-447
Tid: Fredag 22/2, kl. 20.00-23.00
Sted: Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4
Pris: 250 kr. plus gebyr
Arrangører: Prima Event og Cabaresque

det er dunkle tider. Krigen har sat sine spor i folkets bevidsthed. En spi-

rende længsel efter bedre tider bobler under overfladen. i de små mørke 

gyder mellem ruinerne tændes lokkende røde spotlys. Undergrunds-

klubberne popper op, og her finder du alt, hvad det hedonistiske hjer-

te begærer: Kække damer og spiritus i lange baner. Kom og oplev de 

dygtige performere fra den aarhusianske burlesque-trup Cabaresque.  

Aftenen indledes med et foredrag om burlesque og frisind ved Søren 
Hein Rasmussen, ph.d. i historie og medstifter af Meganørd. Efter kl. 

23.00 spiller dJ’s fra Swingerklubben. 

GIN & JAzz  
– swING, lINDy hOp, TAlks & FOOD

Hold-nr.: 1911-423
Tid: Lørdag 23/2, kl. 17.00-02.00
Sted: Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4
Pris: Early Bird pris (50 stk) 495 kr. Derefter er billetprisen 595 kr. plus gebyr. 
Prisen er inkl. gin & tonic og aftensmad
Arrangører: Prima Event 

lad propperne springe og swingmusikken flyde, når vi åbner op for en 

eksklusiv jazzklub fra 1920’erne. Elværket Åbyhøj emmer af eskapisme og 

danseglade mennesker, når vi byder op til fest, mad og dans i tidens ånd. 

Oplev det 17 mand store orkester Keep The Change, dJ’s fra Swinger-
klubben, en gedigen buffet og en workshop i lindy hop. Find gallakjolen, 

jakkesættet og lakskoene frem, stryg skjorten, sæt en fjer i hatten, vælg 

den mest udfordrende læbestift, og stik cigaretrøret i håndtasken. Så er 

du klar til Gin & Jazz på Elværket. du kan også opleve foredrag, der gør 

dig klogere på tidens trends.

burlEsquE wOrkshOp mED 
CAbArEsquE

Hold-nr.: 1911-428
Tid: Søndag 24/2, kl. 14.00-15.30, 16.00-17.30 eller 18.00-19.30
Sted: Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4
Pris: 175 kr. plus gebyr
Arrangører: Prima Event og Cabaresque

Cabaresque inviterer kvinder, mænd og alle derudover til tre forskelli-

ge typer af workshops for begyndere. du behøver hverken erfaring i at 

danse eller flirte for at svinge hofterne og blinke kækt. Kom og slå dig 

løs sammen med vores burlesque-performere, der vil undervise i bur-

lesque-teknikker – og ikke mindst: Attitude!

INTEllIGENTE COCkTAIls  
– FOrbuDsTID på GEDulGT

Hold-nr.: 1911-450
Tid: Fredag 1/3, Kl. 17.00-19.30
Sted: Gedulgt, Fredensgade 41, (baggården, den grønne dør)
Pris: 350 kr. inkl. fem cocktails
Samarbejdspartner: Gedulgt

”Væk med sprutten,” var budskabet fra de amerikanske lovgivere, der i 

1920 forsøgte at fjerne alkoholens svøbe ved forbud. Men folk fandt vej til 

rusen alligevel – i mørke baglokaler, dybe kældre og festlige smugkroer 

op gennem de brølende tyvere. Og efter 14 år måtte staten atter droppe 

forbuddet. Ved sine modsætninger mellem statslig kontrol og vild selvor-

ganisering kan den amerikanske forbudstid vise os vej ind i nogle af mel-

lemkrigstidens mest grundlæggende træk. Bliv klogere for hver slurk, når 

lektor i historie Bertel Nygaard og aftenens bartender Bastian Andersen 

tager os med tilbage til forbudstidens mørke smugkroer.

mIssE, DEN mAND Er usæDElIG!

Hold-nr.: 1911-424
Tid: Fredag 1/3, kl. 20.00-21.30
Sted: Stakladen, Studenterhus Aarhus, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 3
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus

Matador kan gøre os klogere på danmarkshistorien. Uanset om det hand-

ler om at holde på formerne, blive venner med byens borgerskab, starte 

revolutionen i det små eller handle med grise og have billeder af hitler  

hængende på toilettet. Til denne samtalesalon om Matador zoomer vi 

ind på danmark i 1930’erne. Til at blive klogere på dette årti har vi al-

lieret os med historiker og skaber af podcasten ’Meget mere Matador’ 

Cecilie Nielsen. hun vil tage os med ind i Korsbæks karaktergalleri og 

den historiske samtid sammen med historielærer og udvikler af Korsbæk- 

spillet Janus Madsen og religionssociolog og Matador-ekspert Cecilie 
Cedergreen. Glæd dig til en aften med gode snakke, underholdende ana-

lyser og ikke mindst en fabelagtig quiz om Misse, Maude, hans Christian 

og alle de andre.
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sIlENT DIsCO  
– spEED lECTurEs & swING

Hold-nr.: 1911-446
Time: Saturday 2/3, kl. 20.00-02.00 (8 pm-2 am)
Place: Stakladen, Studenterhus Aarhus, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 3
Price: 150 kr., students 100 kr. incl. rent of headphones
Partners: Studenterhus Aarhus and Silent Events

have you ever been to a party without music? A party with singing and 

dancing but no loudspeakers? Join us for this Silent disco where you are 

your own dJ switching between three different music channels. You can 

enjoy swing music and speed lectures about the interwar period and see 

what happens when we sing and dance together. A Silent disco is a party 

where people listen to music on wireless headphones. When the headp-

hones are removed, no music can be heard – but the dance floor is filled 

with people dancing and singing out loud. There will be three music chan-

nels to choose from and switch between all night. Traditional swing music 

will be on the green channel; modern electro swing on the blue channel. 

And if you’d rather sing and dance to Abba, Aqua or Alex Vargas you can 

vote for your favourite dance hit by using your smartphone – and stay 

tuned on the red channel till your song is up.

bOhr, pENICIllIN OG FOrD-bIlEr 

Hold-nr.: 1911-453
Tid: Søndag 3/3, kl. 15.00-17.30
Sted: Steno Museets Planetarium, C. F. Møllers Allé 2
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Samarbejdspartner: Steno Museet

i tiden mellem de to verdenskrige sker der masser af videnskabelige og 

teknologiske gennembrud. niels Bohrs teorier danner grundlaget for en 

helt ny forståelse af atomernes usynlige mikroverden. henry Ford præ-

senterer i 1927 sin nye bilmodel, Ford A, der yderligere udbredte bilismen. 

Og i 1928 opdager Alexander Fleming ved en tilfældighed svampeslæg-

ten Penicilliums antibakterielle effekt. hvad var de største opdagelser og 

vigtigste teknologier i perioden 1918-1939? Og hvilken betydning har de 

for os i dag? denne eftermiddag sætter museumsinspektørerne ved Ste-

no Museet, Hans Buhl og Morten Arnika Skydsgaard, fokus på mellem-

krigstidens videnskab og teknologiske udvikling. Efter forelæsningerne 

er der rundvisning i museets udstillinger, hvor man kan se eksempler på 

de omtalte emner.

ThE swING ErA  
– AArhus JAzz OrChEsTrA

Hold-nr.: 1911-433
Tid: Fredag 1/3, kl. 20.00-21.30 (Dørene åbner kl. 19.30)
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4
Pris: 150 kr., studerende 75 kr.
Samarbejdspartner: Aarhus Jazz Orchestra

der er højt til loftet i Aarhus Universitets Aula! Præcist hvor højt, finder 

du ud af, når Aarhus Jazz Orchestra spiller swingende jazz fra perioden, 

hvor bigband-musikken blev født. The Swing Era starter i 1930’erne og 

fortsætter efter 2. Verdenskrig, hvor noget af den mest revolutionerende 

swingmusik så dagens lys i USA. Store legender som duke Ellington, Billie 

holliday og Ella Fitzgerald blev toneangivende for perioden. herhjem-

me blev nogle af de største revyviser af Aage Stentoft og Kai normann  

Andersen skrevet. Koncerten vil være bygget op omkring artister fra The 

Swing Era, men med afstikkere til den danske visetradition. Kom med på 

en musikalsk rejse tilbage i tiden, når Aarhus Jazz Orchestra, anført af  

dirigent Jesper Riis og med solisten Live Foyn Friis, sætter aulaen i 

svingninger. historiker Søren Hein Rasmussen gør dig klogere på den 

kultur, som musikken udsprang af.

DON’T bE suCh A sNOb!  
– DOwNTON AbbEy-EFTErmIDDAG  
på GAmmEl EsTrup

Hold-nr.: 1911-432
Tid: Lørdag 2/3, kl. 13.45-16.30 (Hvis der tilvælges bustransport, afgår bussen 
fra Musikhuset  i Aarhus kl. 13.00 og er tilbage ca. kl. 17.30).
Sted: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Randersvej 2
Pris: 250 kr., studerende 125 kr. inkl. kaffe/te og kage (Det er muligt at tilvælge 
bustransport til 60 kr. tur/retur)
Samarbejdspartner: Gammel Estrup

1. Verdenskrig ændrede alt. Overklassen havde svært ved at forsvare den 

luksuriøse tilværelse med te-saloner, jagt-ture og middagsselskaber på 

herregårdene. Og kvinderne ville lave andet end at klæde sig pænt på 

og blive giftet bort. hvad stillede den ’nye’ mand op? Og hvordan æn-

drede dagligdagen sig for borgerskabet i mellemkrigstiden? daisy og 

Mrs. Patmore står klar med te og kage i Riddersalen på Gammel Estrup, 

mens historiker Cecilie Nielsen er vært for en eftermiddag i overklassens 

tegn. Seniorforsker ved nationalmuseet Mikkel Venborg Pedersen gør 

os klogere på tidens mandeidealer, mens museumsinpektør ved Gam-

mel Estrup Marie Aaberg Andersen dykker ned i stedets historie. inden 

te-salonen er der en rundvisning i Gammel Estrups udstilling om herre-

gårde i 1920’erne. Oplæggene og den efterfølgende samtale vil ikke hand-

le direkte om TV-serien, men bruge den som baggrundstæppe.

TIlmElD DIG på  

AArhuNDrEDETsFEsTIVAl.Dk
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FIkTION OG FOlkEkøkkEN 

Hold-nr.: 1911-436, 1911-435 og 1911-434
Tid: Mandag 4/3, tirsdag 5/3 og onsdag 6/3, kl. 18.00-19.45
Sted: Huset Carmel, Nørre Allé 23c/Klosterport 6
Pris: 150 kr., studerende 120 kr. inkl. mad
Samarbejdspartner: Huset Carmel

Er du sulten efter litteratur? Mandag til onsdag sætter vi litterært fokus 

på et sprogligt område, hvor en forsker giver et indblik i mellemkrigsti-

dens store stemmer. i ægte folkekøkkenstil byder vi i samarbejde med 

huset Carmel også på en omgang aftensmad inspireret af geografien. 

Efter oplægget serveres der en vegetarisk ret med mulighed for tilkøb af 

drikkevarer på aftenen.

Mandag 4/3 kl. 18.00-19.45: Britisk og amerikansk litteratur
Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie

Tirsdag 5/3 kl. 18.00-19.45: Fransk litteratur
Steen Bille, lektor i fransk, Aarhus Universitet

Onsdag 6/3 kl. 18.00-19.45: Tysk litteratur
Søren Fauth, lektor i tysk, Aarhus Universitet 

Er DEr uGlEr I mOsEN?

Hold-nr.: 1911-417
Tid: Mandag 4/3, kl. 19.00-20.45
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Samarbejdspartner: Dokk1

Vi refererer ofte til mellemkrigstiden, når vi er bange for, om nutidens 

demokratier er ved at bryde sammen i kølvandet på finanskrise, poli-

tisk radikalisering og valg af ledere som Trump, Salvini og Orbán. hvil-

ke faktorer havde betydning for, at mange demokratier gik under i mel-

lemkrigstiden? Og hvad med dem, der overlevede? hvad fortæller det 

os om vor tids demokratier og kriser? ifølge professor i statskundskab 

Jørgen Møller er budskabet mere betryggende, end det ofte udlægges: 

når demokrati først har slået rod, er det svært at blæse omkuld. Ph.d. i 

historie og tv-vært Adam Holm mener dog, at vi også må kigge på andet 

end valghandlinger. i tidens borgerlige aviser blev demokratiet udfordret, 

Mussolini blev hyldet, og tankegange søgt forandret. hør deres analyser 

og debat om demokrati dengang – og i dag. Er der ugler i mosen?

pArIsErsAlON I 1920’ErNE
Hold-nr.: 1911-430
Tid: Søndag 3/3, kl. 19.30-22.00 (Dørene åbner kl. 19.00)
Sted: Huset Carmel , Restaurant, Nørre Allé 23c/Klosterport 6
Pris: 160 kr., 80 kr. for studerende inkl. velkomstdrink
Samarbejdspartner: Kultursalon Aarhus og Huset Carmel

Glæd dig til et sanseberusende program, når Kultursalon Aarhus sæt-

ter huset Carmel på den anden ende. For en aften skrues tiden tilbage 

til 1920’ernes Paris, hvor byens puls vækkes til live med liflige dråber, 

skønsang, digtoplæsning, dannet konversation, carbaretdans og musi-

kalsk nostalgi. Alle sanser beruses! Programmet offentliggøres 1. februar 

2019, men allerede nu forlyder det, at Ernest hemingway gør sin entré, 

mens skønne flapper-damer varter gæsterne op. Pariserstemningen leve-

res af Carmels autentiske interiør, værter og værtinder i 1920’er-gevanter, 

danseglade divaer og frankofile sangere. 

FIlOsOFIbAr

Tid: Mandag-fredag 4/3-8/3, kl. 15.00-16.00
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Pris: Gratis. Bare mød op!
Samarbejdspartner: Studenterhuset

Martin heidegger forstår mennesket som en væren i verden, Walter  

Benjamin forsøger at forklare historien materialistisk, Simone de Beauvoir 

sætter det andet køn i centrum, mens hannah Arendt flygter fra Tysk-

land, og Wilhelm Reich ser orgasmen som et forsvar mod fascismen. Mel-

lemkrigstiden er en epoke i den vestlige verdens historie, der forekom-

mer som en dyster tid med store økonomiske problemer og en spirende 

fascisme, men det er også en toneangivende epoke med nybrydende 

tanker. denne dobbelthed i mellemkrigstiden synes til stede hos alle fem 

tænkere, der bliver introduceret til den traditionsrige filosofibar. Kom og 

få tænkningen sparket i gang med et gratis foredrag hver dag, og afslut 

forløbet med højt humør, når rækkens sidste forelæsning kridter banen 

op til Studenterhusets fredagsbar. 

Mandag 4/3 kl. 15.00-16.00: Hannah Arendt 
Anne Marie Pahuus, lektor i filosofi, Aarhus Universitet 

Tirsdag 5/3 kl. 15.00-16.00: Walter Benjamin (in English)
dominique Routhier, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet

Onsdag 6/3 kl. 15.00-16.00: Martin Heidegger
Thomas Schwarz, lektor i filosofi, Aarhus Universitet

Torsdag 7/3 kl. 15.00-16.00: Wilhelm Reich
Bertel nygaard, lektor i historie, Aarhus Universitet

Fredag 8/3 kl. 15.00-16.00: Simone de Beauvoir
Tone Frank dandanell, ph.d.-studerende i filosofi, Aarhus Universitet
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kærs kuNsTkAFé 

Hold-nr.: 1911-414
Tid: Tirsdag 5/3, kl. 10.00-14.00
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Pris: 160 kr. inkl. kaffe/te og kage
Samarbejdspartner: Dokk1

Kunsthistoriker Peter Kær byder inden for i sin kunstkafé, hvor vi kigger 

på kunsten, som den udfoldede sig mellem de to verdenskrige. det er 

på mange måder en både vild og anspændt tid, og perioden rummer så 

forskellige kunstretninger som dadaisme, konstruktivisme, suprematisme 

og surrealisme. Vi vil komme omkring store kunstnere som Wassily Kan-

dinsky, Paul Klee, Mies van der Rohe, Joan Miro, Marcel duchamp, André 

Breton og Franciska Clausen. Undervejs vil vi lytte til musikalske indslag 

ved guitarist Peter Uldahl.

mEllEmkrIGsTIDEN sET GENNEm 
lETbANENs ruDEr

Tid: Tirsdag 5/3 og fredag 8/3, kl. 12.00-13.00
Sted: Letbanen, Aarhus Hovedbanegaard
Pris: Arrangementet er gratis, men koster en gyldig billet til Letbanen. Bare 
mød op!
Samarbejdspartner: Aarhus Letbane, Midttrafik

hvad med at fylde mellemtiden ud med lidt mellemkrigstid? Stå på let-

banen kl. 12 på Aarhus hovedbanegård, hvor stadsarkivar Søren Bitsch 

sørger for at tage dig med på en rejse tilbage gennem Aarhus i perioden 

1918-1939. Turen varer cirka en time – fra Aarhus h til Aarhus Universi-

tetshospital og tilbage igen. Afgangen er en helt normal letbane-tur, som 

alle har adgang til. Pladserne er derfor begrænsede, og der kan ikke laves 

forhåndsreservationer.

DE syGE, DE FArlIGE OG  
DE umOrAlskE

Hold-nr.: 1911-445
Tid: Tirsdag 5/3, kl. 15.30-18.00
Sted: Aarhus Universitetshospital Skejby, Auditorium A (indgang G, stuen), 
Palle Juul-Jensens Blvd. 99
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Samarbejdspartner: Aarhus Universitetshospital

Kom med bag om danmarkshistoriens fortrængte skæbner. dyk ned i 

de dystre fortællinger fra sikringsanstalten, hvor de ”farligste kriminelle 

sindssyge” siden 1918 blev anbragt, og bliv klogere på dengang, onani 

blev opfattet som unaturligt og farligt. Vi dedikerer en eftermiddag til alle 

dem i historien, som vi ellers helst har villet gemme og glemme. 

15.30:  De fortrængte skæbner. Poul duedahl, professor i historie ved 

Aalborg Universitet 

16.15: De farligste kriminelle sindssyge. Jesper Vaczy Kragh,  

historiker, ph.d. i medicinhistorie, CoRe, Saxo-instituttet, Køben-

havns Universitet 

17.00: Pause
17.15: De umoralske. Morten Arnika Skydsgaard, museumsinspektør i 

medicinhistorie, Science Museerne, Aarhus Universitet

VIDENsbruNCh  
– sørEN hEIN rAsmussEN

Hold-nr.: 1911-416
Tid: Onsdag 6/3, kl. 10.00-12.00 (Brunch 10-11)
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Pris: 175 kr. inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice
Samarbejdspartner: Dokk1

Mellemkrigstiden er massekulturens første store periode. her slår et ideal 

igennem om et menneskeligt fælleskab baseret på forbrug. Bag de op-

timistiske budskaber om et nyt fællesskab lurer skrækken for døden. 1. 

Verdenskrig og den spanske syge trækker lange skygger, og nye krige 

hærger mange steder i verden. hør om dødens rolle i mellemkrigstiden. 

Og om koblingen til computerspillet om døden, Felix the Reaper, som da-

gens gæst har lavet sammen med kollegaerne i Meganørd. i afslappe-

de rammer kan du få stillet både nysgerrigheden og appetitten, når du 

over en brunch kan møde Søren Hein Rasmussen, forsidemodel for årets 

Århundredets Festival, ph.d. i historie og medsifter af Meganørd, til en 

samtale med rektor ved Folkeuniversitetet, Sten Tiedemann, om døden 

i mellemkrigstiden. 

FrIDA kAhlO

Hold-nr.: 1911-466
Tid: Onsdag 6/3, kl. 11.00-12.30
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5
Pris: 100 kr., studerende 50 kr.
Samarbejdspartner: Kvindemuseet

Frida Kahlo var allerede i levende live en legende. inspireret af mexicansk 

folkekunst og magisk realisme skabte hun ekstraordinært personlige og 

hudløse billeder. igennem dem får vi indsigt i hendes farverige, drama-

tiske og smertelige liv, som ikke mindst var præget af en invaliderende 

trafikulykke og det stormfulde forhold til mur-maleren diego Rivera. Få 

et kig ind i Frida Kahlos farvestrålende univers til formiddagens foredrag 

med kunsthistoriker Ole Bak Jakobsen.
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OVArTACI – ET lIV mEllEm krIGENE

Hold-nr.: 1911-449
Tid: Torsdag 7/3, kl. 15.00-18.00
Sted: Museum Ovartaci, Katrinebjergvej 81 (bemærk ny adresse)
Pris: 120 kr. inkl. rundvisning på Museum Ovartaci
Samarbejdspartner: Museum Ovartaci

i 1929 blev louis Marcussen indlagt på Psykiatrisk hospital i Risskov 

med en skizofren psykose. i 1932 blev han erklæret uhelbredeligt syg 

og overført til Psykiatrisk Plejeanstalt i dalstrup nord for Grenå. det 

var en vanskelig tid for ham, og først årtier senere blev han anerkendt 

som kunstneren Ovartaci. det var i den samme periode, at sindsliden-

des kunst langsomt begyndte at blive anerkendt. der opstod samlinger. 

der begyndte at udkomme bøger om emnet, og de første kunstnere lod 

sig inspirere af de sindslidendes værker. Vi starter eftermiddagen med 

rundvisning på Museum Ovartaci, hvorefter vi hører en spændende  

dialog-forelæsning mellem museumsleder Mia Lejsted Bonde og idé- 

historiker Lars Morell.

Når krIsEN krADsEr

Hold-nr.: 1911-415
Tid: Torsdag 7/3, kl. 19.00-21.00
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Samarbejdspartner: DOKK1

i 1929 krakker børsen på Wall Street. Verdensøkonomien bliver sendt på 

en alvorlig rutsjetur, og pengene er små. Folk må finde alternative måder 

at få råvarerne til at udgøre et helt måltid på – hvis de da ikke allerede er 

gået fra hus og hjem. i dag kradser finanskrisen ikke, men det gør klima-

krisen til gengæld, og flere og flere sætter en stopper for forbrugsfesten. 

Etnolog Frederikke Heick giver et indblik i 1930’ernes krisetider og hus-

mødrenes metoder til at få tiøren til at række længst muligt. Men vi kig-

ger også på bæredygtig levevis i dag, når livsstilsekspert Anne Glad og 

blogger Calina Leonhardt samtaler om zero-waste og minimalisme. hvad 

er forskellen på den krisetid, der dominerede 1930’erne, og den krisetid, 

der diskuteres så meget i dag?

TIDENs TONEr  
– I VANDTårNET

Hold-nr.: 1911-452 og 1911-451
Tid: Fredag 8/3 kl. 17.00-18.00 og kl. 18.30-19.30
Sted: Vandtårnet ved Randersvej, Randersvej 137A
Pris: 160 kr.
Samarbejdspartner: Århus Akademi

Med sine over 100 år er vandtårnet på Randersvej det ældste af sin slags 

i Aarhusområdet, og for en enkelt aften er du inviteret indenfor. Kom til 

stemningsfuld koncert og foredrag 38 meter over jorden, og gå på opda-

gelse i en bred vifte af kompositioner fra mellemkrigstiden. Pianist Heine 
Skov Jensen lader vandtårnet fylde af musik, der spænder lige fra det 

traditionelle til den grænsesøgende kunstneriske nytænkning, som ken-

detegner perioden. Mag.art. i musikvidenskab Leif V.S. Balthzersen klæ-

der dig på til at få den fulde oplevelse af musikken, når han introducerer 

værkerne og de komponister, der har skabt musikken.

byVANDrING 
– AArhus I mEllEmkrIGsTIDEN

Hold-nr.: 1911-426 og 1911-425
Tid: Onsdag 6/3, kl. 16.30-18.00 eller torsdag 7/3, kl. 12.30-14.00
Sted: Mødested: Rådhuspladsen ved Grisebrønden, Rådhuspladsen 2
Pris: 140 kr.

i fire år står Europa i flammer, og da 1. Verdenskrig slutter i 1918, skal en ny 

verden bygges op. danmark har holdt sig neutral, men krigen har alligevel 

kastet skygger over landet. Også i Aarhus mærker man de urolige tider. 

Vi skal på sporet af livet i byen i de første efterkrigsår med fattigdom og 

velgørenhed, stakler og idealister, slum og bolignød. Men vi skal også på 

jagt efter den nye tid, for i løbet af mellemkrigsårene bliver fundamentet 

lagt til det velfærdssamfund, som kommer til at tegne det 20. århundrede. 

historiker Doron Haahr fører os fra Rådhuspladsen igennem centrum og 

rundt i latinerkvarteret, der for 100 år siden var ganske forfaldent.

VIN & VIDEN 
– Er FOrTIDEN FrEmTIDEN?

Hold-nr.: 1911-448
Tid: Onsdag 6/3, kl. 19.00-21.30
Sted: Zeit Vinbar & Saloner, Bernhardt Jensens Boulevard 127
Pris: 270 kr. inkl. tapas og ét glas vin
Samarbejdspartner: Zeit Vinbar & Saloner

Vi ser i øjeblikket et oprør mod globaliseringen, hvor råbene om ’America 

First’, ’Britain First’ og endda ’danmark Først’ går sin sejrsgang. Vi så det 

samme billede i mellemkrigstiden. her skabte modernisering og verdens-

krise modstand. Politikere lovede en tilbagevenden til de traditionelle ker-

neværdier. denne tilflugt i historien skabte en verdenskrig. den erfaring 

bør få os til at overveje, om den nuværende tilflugt i fortiden og national-

staten er løsningen for Europa? hvordan håndterer vi et samfund præget 

af usamtidighed – sammenstødet mellem de, der er på vej fuld fart frem, 

og de, der ønsker at holde fast i det Europa, de kender? Mød professor i 

historie Thorsten Borring Olesen til en salon med vin og viden.
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kVINDElIV OG kOrTE kJOlEr

Hold-nr.: 1911-467
Tid: Fredag 8/3, kl. 20.00-22.00
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5
Pris: 185 kr. inkl. et glas champagne
Samarbejdspartner: Kvindemuseet

Kulturen blomstrer. det vælter ind med ny musik og nye danse. Og til nye 

danse skal man have nye klæder. Mellemkrigsårenes modebillede dikterer 

både en drenget skikkelse med hår så kort, at kvinderne må ty til herrefri-

søren, men årene byder også på bløde stoffer, der fremhæver den slanke 

figur og det feminine look. På Kvindernes internationale Kampdag kan du 

dykke ned i modehistoriens omskiftelige univers, når etnolog Frederikke 
Heick tager dig med på en rejse tilbage til en tid, hvor både hår og kjoler 

blev kortere.

FlyVNINGENs GylDNE ærA
Hold nr.: 1911-468
Tid: Lørdag 9/3, kl. 12.00-ca.15.30
Sted: Aarhus Svæveflyveklub, Bavnehøjvej 11, 8381 Tilst
Pris: 120 kr., 60 kr. for studerende (mulighed for at booke prøvetur i svævefly 
til 425 kr. ved lsgh@fuau.dk)
Samarbejdspartner: Aarhus Svæveflyveklub

Grunddesignet bag flyvemaskiner har ikke ændret sig meget fra mel-

lemkrigstiden til i dag. Men flyene er større og mere luksuriøse, samti-

dig med at billetpriserne rasler ned, og hele kloden nu er forbundet. i 

1920’erne og 1930’erne er flyudviklingen særlig tydelig, og piloter på 

stribe bliver berømte lufthelte, der slår den ene rekord efter den anden. 

1. Verdenskrig satte for alvor skub i flyudviklingen, da man under kri-

gen kunne se et behov for at bruge fly til at rekognoscere og sidenhen 

kampfly belæsset med bomber. hør om flyvningens gyldne æra i selskab 

med videnskabsjournalist og ph.d. i videnskabsstudier Gunver Lystbæk  
Vestergaard. Og bliv klogere på den aarhusianske svæveflyhistorie sam-

men med Aarhus Svæveflyveklub, der blev oprettet i 1933 og er en af 

landets ældste. Og hvis vejret er til det, skal vi også have nogle af svæve-

flyene på vingerne, som du har mulighed for at booke en tur i på forhånd.

FIlOsOFIsk VIlDmArksbAD  
– NyDElsE I mEllEmTIDEN

Hold-nr.: 1911-427
Tid: Lørdag 9/3, kl. 16.00-17.30
Sted: Surf Agency, Fiskerivej 2F 
Pris: 350 kr. inkl. 2 glas hjemmebryg fra Hantwerk
Samarbejdspartner: Surf Agency & Hantwerk

Brølende 20’ere, jazz og sex før ægteskabet. i mellemkrigstiden sættes 

kroppe, sind og tid fri til at nyde livet – også for den arbejdende del af 

befolkningen. Både mænd og kvinder hopper i badedragten. Og Freud og 

psykoanalysen sætter nydelse og undertrykt seksualitet i centrum. der-

for tænder vi op for vildmarksbade under åben himmel på Aarhus havn. 

Mens solen går ned, sætter vi fokus på tidens nydelseslyst og filosofi. 

Kom med på en nydelsesfuld tur ned i Surf Agency’s varme vildmarks-

bade, og nyd hantwerks hjemmebryggede øl serveret af bryggeren selv, 

mens filosof Carsten Fogh Nielsen fortæller.

hærVærk på hærVærk

Hold-nr.: 1911-431
Tid: Lørdag 9/3, kl. 18.00-21.30
Sted: Restaurant Hærværk, Frederiks Allé 105
Pris: 750 kr. inkl. tre retters menu og snacks, hvidvin, rødvin og  
kaffe til desserten
Samarbejdspartner: Restaurant Hærværk

”Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig 

død.” Sådan lyder det i digtet ’Angst’, der optræder i Tom Kristensens 

roman ’hærværk’ fra 1930. Bogen starter med to bekendte ansigter fra 

Ole Jastraus kommunistiske fortid, der dukker op ved hans hoveddør. 

herfra går det kun én vej for litteraturkritikeren i portrættet af storbyens 

fristelser og alkoholiske tåger. For at markere vigtigheden af et af mel-

lemkrigstidens hovedværker inden for dansk litteratur inviterer vi til en 

dekadent aften med mad, oplæg, vin og musik på Restaurant hærværk. 

Før retterne kommer på bordet, vil lektor emeritus ved litteraturhistorie 

på Aarhus Universitet Steen Klitgård Povlsen introducere til romanen,  

og mellem retterne vil skuespiller Nanna Bøttcher læse små bidder op. 

Efter middagen lines der op til storbystemning i ægte Bar des Artistes-stil 

med øl, cocktails og livemusik.

TIlmElD DIG på  
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Komitéer i Region Midtjylland
i flere byer i Midtjylland er der mindre Folkeuniversitets-komitéer, der hver især arrangerer forelæsninger i 

Folkeuniversitets-regi i deres lokalområde. du er altid velkommen til at kontakte dem.

Syddjurs: Kontakt Birthe damgård nielsen / 2947 6833 / info@syddjurs-folkeuniversitet.dk / www.syddjurs-folkeuniversitet.dk

Favrskov: Kontakt ida Jensen / 8964 1584 / idaj@favrskov.dk

Herning: Kontakt iben Østerbye / 2134 1742 / www.fuau.dk/herning

Horsens-Hedensted: Kontakt hans hansen / 8755 4330 / haha@viauc.dk / www.fuhh.dk

Morsø: Kontakt Joan Bak / joan.bak@morsoe.dk

Norddjurs: Kontakt Birgit Årsnæs / 2344 8014 / info@norddjurs-folkeuni.dk / www.norddjurs-folkeuni.dk

Randers: Kontakt Peter Staugaard / 3035 1392 / info@randersfolkeuni.dk

Ringkøbing-Skjern: Kontakt Ritta Olesen / 9974 2621 / ritta.olesen@rksk.dk / www.riskbib.dk/folkeuniversitetet

Rougsø: Kontakt Yvonne holm Karnøe / 2212 3907 / info@folkeuniversitetet-rougso.dk/ www.folkeuniversitetet-rougso.dk

Ry: Kontakt Flemming Simonsen / 8689 1402 / flemming@javngyde.dk / www.folkeuniversitetet-ry.dk

Programrådet

Programrådet består af 

bestyrelsens medlemmer, 

forskere og fagpersoner pri-

mært fra Aarhus Universitet 

og fra Aarhus’ kulturinstitu-

tioner.

Bestyrelsen

Presse- og kommunikations-

chef Anders Correll / pro-

dekan Anne Marie Pahuus / 

lektor Bertel nygaard / insti-

tutleder Claus holm / chef-

konsulent Jens holbech / lek-

tor Kirstine helboe Johansen 

/ institutleder Kristjar Skajaa 

/ professor lars Østergaard 

/ lektor Mette Skak / lektor 

noe Munck (formand) / in-

stitutleder Ole Bækgaard 

nielsen / lektor Rikke louise 

Meyer / biolog Susanne Am-

sinck / direktør for Construc-

tive institute Ulrik haagerup.

PRAKTiSKE OPlYSninGER

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 / lektor Mads 

Krogh / professor MSO Mads Rosendahl Thom-

sen / lektor Marie Vejrup nielsen / lektor Martijn 

van Beek / lektor emeritus Michael Böss / lektor 

Mikkel Thelle / professor MSO Mikkel Thorup / 

docent emeritus Ole høiris / lektor Ole lauridsen 

/ lektor emeritus Ole Sonne / institutleder Per 

Stounbjerg / administrativ leder Pernille Kalle-

have / seniorforsker Peter Bondo Christensen/ 

professor Peter Krøjgaard / professor Philipp 

Schröder / lektor Søren Fauth / institutleder Tho-

mas G. Jensen / institutleder Thomas Toftegaard 

/ lektor Tinna Stevnsner / professor Tobias Wang 

/ professor Uffe Juul Jensen / professor Verner 

Møller.

Fagpersoner fra andre uddannelses- 
og kulturinstitutioner

Museumsinspektør Annette damm, Moesgaard 

Museum / museumsdirektør Bo Skaarup, natur-

historisk Museum i Aarhus / forlagsdirektør Car-

sten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag 

/ presseansvarlig dan hansen, danmarks Medie- 

og Journalisthøjskole / museumsinspektør han-

ne Teglhus, Steno Museet / sognepræst henrik 

Grøndahl lund, Aarhus domkirke / formand 

iben Østerbye, Folkeuniversitetet i herning / 

museumsinspektør Jeanette Varberg, national- 

museet / arkitekt Jørgen Rasmussen / arkæolog 

leif Erik Vaag, Skalk / museumsleder Merete ip-

sen, Kvindemuseet / kulturredaktør Michael Bach 

henriksen, Kristeligt dagblad / videncenterchef 

Peter Yding Brunbech, nationalt Videncenter 

for historie- og Kulturarvsformidling / kommu-

nikationschef Svend Aage Mogensen, Aarhus 

Universitetshospital / stadsarkivar Søren Bitsch 

Christensen, Aarhus Stadsarkiv / museumsdirek-

tør Thomas Bloch Ravn, den Gamle By / senior-

forsker emeritus Thomas Secher Jensen, natur-

historisk Museum i Aarhus. 
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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 iStockphoto.com og Shutterstock. Fotos af for-

skere: montgomery.dk. 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 Aarhus

ny Munkegade 118

8000 Aarhus C

Tilmelding 

Tilmeld dig på fuau.dk, og 

betal med dankort, Visa- 

dankort, Mastercard, Visa  

Electron eller Mobilepay.  

Firmabetaling på EAn eller 

faktura.

PRAKTiSKE  OPlYSninGER

Folkeuniversitetets sekretariat

Rektor Sten Tiedemann / program- og kom-

munikationschef Marie Kruse larsen / re-

daktør louise højbjerg Jacobsen / redaktør 

Anne Marie Støvring Sørensen (barsel) / re-

daktør Mette Grønborg Poulsen / redaktør 

Joakim Quorp Matthiesen / redaktør lærke 

Sofie Glerup hansen / redaktør Anne Enge-

dal / redaktør Kasper dam nielsen / grafiker 

lotte Vestergård Melsen / programmedar-

bejdere:  Julie harboe / Sebastian Aaskov 

Jakobsen / Mette Bentzen / Mathilde Bach / 

festivalchef hanne lundgren nielsen / pro-

gramansvarlig for festival noa Kjærsgaard 

hansen / festivalmedarbejder Johanne 

Greibe Andersen / økonomi- og admini-

strationschef Randi dahlin / assistent Mar-

tin Kristiansen / receptionist Tinna louise 

hansen.

Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til stude-

rende, som er berettiget til SU. Oplys uddan-

nelsessted og årskortnummer. husk studie-

kort første undervisningsgang.
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AARHUS UNIVERSITET  
SKABER FREMTIDENS CAMPUS
 

Se mere på www.nycampus.au.dk 

CAMPUS 2.0

Aarhus Universitet tager i det kommende årti hul  
på den mest intense, samlede bygningsudvikling  
i universitetets historie. Universitetet griber en unik 
mulighed for at samle sine aktiviteter omkring og  
tæt ved Universitetsparken i Aarhus, når universitetet  
gradvist overtager den nærliggende, tidligere  
hospitalsgrund ved Nørrebrogade. 

Det nye område vil blive kaldt Universitetsbyen.  
Her integreres undervisning og forskning med  
iværksætteri, samarbejde med erhvervsliv og  
ikke mindst et aktivt byliv. Samtidig udbygger  
universitetet aktiviteterne på Katrinebjerg som  
et led i universitetets store faglige it- og  
ingeniørsatsning. 
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