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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 ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på fuau.dk 

og følg os på facebook.com/fuemdrup  

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. 

242 
forelæsningsrækker og events finder du  

på de følgende sider, bl.a. forsker stand-up,  
byvandringer, museumsbesøg  

og forfattersamtaler.   
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Indhold  

Samfund og verden s. 4

Naturvidenskab og teknologi s. 32

Religion og filosofi s. 38

Organisation, ledelse og kommunikation  s. 14

Psykologi og sundhed s. 22

Arkæologi og historie s. 48

Kunst, arkitektur og design s. 60

Litteratur, film og musik s. 68

Undervisningsstedet
Aarhus Universitet, dPU, Campus Emdrup

Tuborgvej 164

2400 Kbh. nV

Vores studenterværter er til stede ifm. undervisning 

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

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

Skal der kage til, kan det tilkøbes med MobilePay.
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Hvad skal vi lave, når 
robotterne laver det hele?

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

Computerne har overhalet mennesket 

på mange områder. de kan slå os i skak, 

Jeopardy og det kinesiske spil Go. og 

i USA er robotten Ross påbegyndt 

arbejdet som advokat med speciale i 

konkursret. det er altså ikke ’blot’ spil 

og det klassiske arbejde, der bliver på-

virket af ny teknologi, men også højt 

kvalificeret arbejdskraft. nogle taler 

om en ny industriel revolution. Andre 

bruger udtrykket ’disruption’, der be-

tegner, når en branche grundlæggende 

ændres af ny teknologi. Regeringen har 

tilmed nedsat et ’disruptionråd’, der 

konkluderer arbejdet i efteråret 2018. 

Hvilke økonomiske effekter forventes 

af automatiseringen, og hvad siger de 

nyeste data? Hvilke kompetencer bli-

ver der brug for? og hvordan møder vi 

udfordringerne som arbejder, virksom-

hed og samfund?

Forstå Trumps USA

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

For mange danskere kom valget af donald 

Trump som USA’s 45. præsident som et chok. 

ikke mindst fordi han i sin retorik og politik giver 

udtryk for reaktionære og ofte racistiske hold-

ninger, som virker i modstrid med amerikanernes 

stolte traditioner for demokrati og idealer om et 

velfungerende multikulturelt samfund. i denne 

serie kastes der lys over det amerikanske sam-

fund anno 2019 og de sociale, kulturelle og sam-

fundsmæssige tendenser, der gav Trump sejren, 

analyseres.

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

adjunkt i kultur og globale studier, 

Aalborg Universitet

28/01:  Hillbillies – USA’s hvide underklasse. 
Marianne Kongerslev, adjunkt i kultur og 

globale studier, Aalborg Universitet

04/02:  Amerikanske maskuliniteter. Thomas 

Ærvold Bjerre, lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

11/02:  NFL som politisk kampplads. Anders 

Bo Rasmussen, lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

18/02:  Det globale USA: Immigration og mul-
tikulturalisme. Jørn Brøndal, professor 

og leder af Center for Amerikanske 

Studier, Syddansk Universitet

25/02:  Medier og pressefrihed under USA’s 
første reality-tv præsident. Anne Mørk, 

ph.d. i amerikanske studier

Japan i bevægelse

Holdnummer: 1912-194
Tid: 22/1, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Japan dukker ofte op i nyhedsstrømmen. det 

store jordskælv i 2011 og den efterfølgende ulyk-

ke på atomkraftværket Fukushima blev en natio-

nal katastrofe. det er begivenheder, som præger 

Japan i sådan en grad, at de er blevet sammen-

lignet med tiden efter Anden Verdenskrig. Fore-

læsningsrækken er således en generel indføring i 

landet, som det tager sig ud lige nu. Spændinger, 

dynamikker og nybrud forbinder japanerne med 

fortid, nutid og fremtid. 

22/01:  Historien. Annette Skovsted Hansen, 

lektor i japanstudier og historie,  

Aarhus Universitet

29/01:  Kunst. Gunhild Borggreen, lektor i 

kunsthistorie og visuel kultur,  

Københavns Universitet

05/02:  Religion. Jørn Borup, lektor i religions- 

videnskab, Aarhus Universitet

12/02:  Samfund og familie. Anemone Platz, 

lektor i japanstudier, Aarhus Universitet

19/02:  Medier. Jens Sejrup, cand.mag, ph.d. 

i japanstudier, postdoc på institut for 

Antropologi, Københavns Universitet

26/02:  Litteratur. Mette Holm, oversætter og 

cand.mag. i japansk

Samfund  
og verden



Store samfundstænkere

Holdnummer: 1912-456
Tid: 23/1, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

En idé kan ændre verden markant. Vort 

samfund i dag bygger på ideerne fra 

de største samfundstænkere gennem 

tiden. de teoretiserede over samfun-

dets opbygning og analyserede det 

moderne liv. deres perspektiver og 

analyser har haft afgørende betydning 

for fremtidens samfundsudvikling og 

samfundssyn, og de har præget po-

litikere og embedsmænd op gennem 

1900-tallet og frem til i dag. Få indblik 

i de store samfundstænkeres person-

lighed, deres banebrydende ideer, og 

hvorfor netop deres tanker har sat et 

tydeligt præg på deres eftertid. 

23/01:  Niklas Luhmann.  
lars Qvortrup, professor i 

uddannelsesvidenskab ved 

dPU, Aarhus Universitet

30/01:  Michel Foucault. Jens Erik Kri-

stensen, lektor i pædagogik og 

idéhistorie, Aarhus Universitet

06/02:  Pierre Bourdieu. Gitte Som-

mer Harrits, ph.d.scient.pol. og 

forskningsleder, ViA

13/02:  Zygmunt Bauman. Poul Poder, 

lektor i sociologi, Københavns 

Universitet

20/02:  Slavoj Žižek. Carsten Bagge 

laustsen, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

27/02:  Axel Honneth. Antje Gimmler, 

professor i filosofi, Aalborg 

Universitet

06/03:  Ulrich Beck. Mads P. Sørensen, 

seniorforsker i statskundskab, 

Aarhus Universitet

Globale udfordringer – set fra fire 
store aktørers perspektiv

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

Verden er blevet mindre gennem de seneste 30 

år. Murens fald eksponerede den liberale, øko-

nomiske og politiske dagsorden globalt. denne 

udvikling har haft konsekvenser i form af fortsat 

økonomisk globalisering, stigende miljøbelast-

ning og øget ulighed. de globale udfordringer har 

karakter af en sammenhængende grænseover-

skridende krise, og det er indlysende, at de enkel-

te nationer ikke kan løse problemerne alene. Hør 

om de største aktørers tilgang til udfordringerne.

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

lektor i global politisk økonomi,  

Roskilde Universitet

30/01:  Klimaændringer og befolkningstil-
vækst. lars Josephsen, cand.scient., 

master of public policy og Jesper 

Jespersen, professor i økonomi,  

Roskilde Universitet

06/02:  Kina. Jørgen delman, professor i  

kinastudier, Københavns Universitet

13/02:  USA. Jens ladefoged Mortensen, lektor i 

statskundskab, Københavns Universitet

20/02:  Rusland. Flemming Splidsboel Hansen, 

seniorforsker, dansk institut for interna-

tionale Studier

27/02:  EU. Sarah dieckmann, analytiker,  

cand.soc., dEo

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

Andersen, seniorforsker, dansk institut 

for internationale Studier (diiS)

Israel og Palæstina

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

En stribe land på størrelse med Jylland. det er 

svært at finde andre områder i verden, der rum-

mer så store konflikter og kontraster på så lidt 

plads, som det er tilfældet i israel og Palæstina. 

ofte bliver konflikten dog kogt ned til en kamp 

mellem to stridende grupper, men virkeligheden 

er langt mere nuanceret. Få en grundlæggende 

introduktion til israel og Palæstina – og landenes 

forhold til resten af verden. Efter foredragene 

kan du høre mere om rejser til israel med Viktors 

Farmor. læs også mere om rejser med Viktors 

Farmor og Folkeuniversitetet til israel på side 73. 

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

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

John Maynard Keynes revolutionerede den sam-

fundsøkonomiske forståelse og betydningen af 

økonomisk politik. Han blev arkitekten bag det 

20. århundredes mest fremgangsrige periode fra 

1945 til 1970. En periode, der var præget af øko-

nomisk vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed. 

Vi ser på, hvordan Keynes kunne bryde med den 

klassiske økonomiske teori. Keynes’ tilgang blev 

efterfølgende afløst af neoliberal økonomisk te-

ori og politik. Men i kølvandet på det finansielle 

sammenbrud i 2008, den efterfølgende stagnati-

on og den fortsatte belastning af miljø og klima, 

blev Keynes atter aktuel. Teorierne blev supple-

ret med den franske økonom Thomas Piketty’s 

hovedværk ’Kapitalen i det 21. århundrede’, hvori 

der gives en historisk analyse af den stærkt sti-

gende ulighed i de vestlige lande. Piketty kom-

mer med en række forslag, der vil kunne skabe 

en fornyet og mere retfærdigt fordelt velfærd i 

kombination med en bæredygtig global udvik-

ling, hvis den politiske vilje er til stede.

Samfund  
og verden

”  Platons ’Staten’ er en tragedie om 
fornuftens afmagt over for 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
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Sproglig mangfoldighed  
– ekstremer i verdens sprog

Holdnummer: 1912-190
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Bakker, lektor i lingvistik,  
Aarhus Universitet

Verdens sprog kan være meget forskellige i deres 

opbygning. Fra sprog helt uden komplekse ord til 

sprog med ord, der er så lange, at de oversæt-

tes med en hel sætning på dansk. Forelæsning-

erne fokuserer på sprogtyper og fænomener, 

der er meget forskellige fra kendte europæiske 

sprog. Vi dykker 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 (Bra-

silien), kreolsprog som saramakansk (Surinam), 

men også australske og afrikanske sprog og, 

tættere på os, dansk tegnsprog. Forelæsningen 

forudsætter et basalt kendskab til grammatisk 

terminologi.

Tyrkiet under Erdogan

Holdnummer: 1912-196
Tid: 3/3, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Som borgmester blev han fængslet for at op-

fordre til religiøst motiveret vold. Som premi-

erminister har han skåret militærbudgettet til 

et historisk lavt niveau for i stedet at prioritere 

sundhedssektoren. Som præsident gjorde han 

sig verdensberømt, da han forsøgte at lukke 

for tyrkernes adgang til Twitter. og så har han 

overlevet det første kupforsøg i Tyrkiet i over 30 

år samt styrket sit eget greb om magten. Kom 

tættere på en uomgængelig leder i verden i dag. 

Recep Tayyip Erdogan har gennem mere end 20 

år formet Tyrkiet, som vi kender det, og vil sand-

synligvis fortsat gøre det i fremtiden. 

10.15:  Historien. dietrich Jung, professor i 

historie, Syddansk Universitet

12.00:  Pause
12.45:  Politikken. deniz Serinci, cand.public. B, 

freelance journalist

14.45:  Fremtiden. Mathias Findalen, cand.mag. 

i historie og ekstern lektor i tyrkiske 

studier, Københavns Universitet

Silkevejen  
– dengang og i dag

Holdnummer: 1912-198
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 9.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale oplyses i cafeområdet,  
Tuborgvej 164

Helt fra oldtiden og frem til det 14. år-

hundrede var Silkevejen hovedfærd-

selsåren mellem Europa og Asien. igen-

nem århundreder mødtes befolkninger, 

kulturer, religioner og kontinenter på 

vejen. På trods af at regionen har spil-

let en nøglerolle i verdenshistorien, har 

den længe været overset. Men med Ki-

nas planer om en ny silkevej har regio-

nen fået fornyet opmærksomhed. Med 

strategien ’one Belt, one Road’ er Kina 

i gang med at skabe nye handelsveje 

og økonomiske korridorer omkring kri-

tisk infrastruktur fra Kina til alle andre 

kontinenter, til lands, til vands, og i luf-

ten. Få en introduktion til Silkevejens 

historie og bliv klogere på præsident Xi 

Jinpings ambitiøse planer i dag. Efter 

forelæsningerne kan du høre mere om 

rejser til landene langs den traditionel-

le Silkevej 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:  ’One Belt, One Road’. Kinas 

nye silkevej. Jørgen delman, 

professor i kinastudier,  

Københavns Universitet

14.15:  Ad Silkevejen ind i Europa: 
Kinas økonomiske og politi-
ske investeringer i Europa. 
Mette Thunø, lektor i kinastu-

dier, Aarhus Universitet

Algeriet har gennem-
levet en kompliceret 
freds- og forsonings-
proces i kølvandet på 
1990’ernes konflikt. 
Først i 2011 blev und-
tagelsestilstanden i 
landet ophævet.
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Reaktionens tid  
– Ove Kaj Pedersen svarer igen

Holdnummer: 1912-203
Tid: 11/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Underviser: Ove Kaj Pedersen, dr. phil., professor 
emeritus i komparativ politisk økonomi,  
Copenhagen Business School

i 2011 skrev ove K. Pedersen ’Konkurrencestaten’, 

hvor han beskrev, hvordan betingelserne for vel-

færden har forandret sig. Fra at løfte arbejder-

klassens levestandard skal velfærdsstaten nu i 

højere grad optimere alle borgere, så danmark 

kan begå sig i den internationale konkurrence. 

Siden er konkurrencestaten blevet samlebe-

tegnelse for nedskæringer, effektiviseringer og 

stressede borgere som fodsoldater i vækstens 

tjeneste, mens bogen er blevet heftigt diskuteret. 

nu svarer ove Kaj Pedersen igen. Han forklarer, 

hvorfor konkurrencestaten er en videreudvikling 

af og ikke en modsætning til velfærdsstaten. Han 

redegør både for konkurrencestatens opståen og 

for den værdi- og idékrise, som den har ført med 

sig. Forelæsningen er baseret på bogen ’Reakti-

onens tid – konkurrencestaten mellem reform og 

reaktion’ (informations Forlag 2018).

Iran – efter revolutionen

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

i 2019 er det 40 år siden en islamisk præst steg 

ud af et fly i Teheran og igangsatte den iranske 

revolution. Ayatollah Khomeini væltede 2.500 

års persisk kongedømme og satte islamismen 

på agendaen. iran er i dag den vigtigste spiller 

i et Mellemøsten splittet mellem iran på den ene 

side og Saudi-Arabien, israel og USA på den 

anden. og der går sjældent en dag uden iran i 

nyhederne. Trump har revet atomaftalen over 

og beskylder iran for terror, mens andre ser iran 

som en pragmatisk aktør og en del af løsningen 

på konflikterne i regionen. Få et historisk og ak-

tuelt indblik i iran. Forelæsningen er baseret på 

en kommende udgivelse af forelæseren Rasmus 

Christian Elling.

Ambassadøraften  
– Japan og Algeriet

Holdnummer: 1912-387
Tid: 13/3, 1 onsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 50 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Samarbejdspartner: Udenrigsministeriet

Algeriet er verdens 10. største land. landet har 

en afgørende rolle i løsningen af udfordringerne 

med sikkerhed og migration i nordafrika og Sa-

hel. danmark åbnede en ambassade i hovedsta-

den Algier i 2018. Japan er verdens tredjestørste 

økonomi og har 130 mio. indbyggere. danmark 

har været repræsenteret i landet siden 1867, og 

Japan er en af danmarks vigtigste handelspart-

nere. EU og Japan har i 2018 indgået en frihan-

delsaftale, der træder i kraft i 2019, hvilket vil få 

stor betydning i fremtiden. Arbejdet og livet som 

ambassadør varierer naturligvis meget, alt efter 

hvor man er udstationeret. Hvordan agerer man 

i forskellige politiske systemer? Hvad betyder 

kulturelle normer? og hvordan er dagligdagen? 

Julie Pruzan-Jørgensen er danmarks ambassadør 

i Algeriet og har stået i spidsen for at åbne am-

bassaden. Freddy Svane har været danmarks am-

bassadør i Japan i 2005-2008 og igen siden 2015. 

19.45:  Velkommen. Sanne Gram Fadel,  

udlandsredaktør, dR 

19.50:  Sikkerhed og migration – Algeriet. 
Julie Pruzan-Jørgensen, ambassadør, 

Algeriet 

20.05:  En afgørende handelspartner – Japan. 
Freddy Svane, ambassadør, Japan 

20.20:  Samtale og spørgsmål fra publikum. 
Sanne Gram Fadel, Freddy Svane og 

Julie Pruzan-Jørgensen 

20.35:  Pause
20.50:  Livet som ambassadør. Sanne Gram 

Fadel interviewer Freddy Svane og Julie 

Pruzan-Jørgensen 

21.30:  Tak for i aften

En fredelig fremtid? 
Sikkerhed i det  
21. århundrede

Holdnummer: 1912-412
Tid: 20/3, 4 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Hvad er chancerne for at vores sam-

fund bliver mere stabilt i fremtiden? 

det tidligere så klare trusselsbillede 

er i dag mudret til i en verden, der er 

kompliceret, globaliseret og forbundet. 

nye trusler præger hverdagen for både 

individer og nationer. dagligt møder 

vi overskrifter i pressen, der beskriver 

forskellige dele af det nye trusselsbille-

de, som bl.a. klima, økonomi, globalise-

ring og iT udgør en del af. Tag med, når 

fire eksperter giver hvert deres bidrag 

til en forståelse af de trusler, der præ-

ger vores sikkerhedspolitik både nati-

onalt og internationalt i dag – med et 

blik mod fremtiden. 

20/03:  Cybertrusler. Tobias  

liebetrau, ph.d.-studerende,  

cand.scient.pol, Københavns 

Universitet 

27/03:  Masseødelæggelsesvåben. 
Carina Ann Meyn, adjunkt, 

institut for Strategi,  

Forsvarsakademiet

03/04:  Terrorisme. Carsten Bagge 

laustsen, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

10/04:  Klimaudfordringer.  
ole Wæver, professor i 

statskundskab, Københavns 

Universitet

Mød danske 
ambassadører på  
Folkeuniversitetet.  
Se side 7 og 9
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Farligt – Hvordan de fodrer din 
frygt, og hvorfor du æder det

Holdnummer: 1912-327
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Undervisere: Hans Jørgen Nielsen, cand.scient.
pol., direktør i firmaerne Slotsholm og Faktisk og 
Steffen Andersen, professor i økonomi og psykologi, 
Copenhagen Business School

Hvilken farlig bekymring har du senest talt med 

familie og venner om over et glas rødvin? den 

truende epidemi, pesticidrester i drikkevandet, 

skadelig kemi i tøjet, lurende terrorister eller må-

ske endda klodens undergang? Vidste du, at me-

get af al den farlighed, du dagligt bliver tilbudt, 

er det rene gas? det er budskabet fra forfatter-

ne til bogen ’FARliGT – hvordan de fodrer din 

frygt, og hvorfor du æder det’ (Gyldendal 2018). 

Forfatterne viser, hvordan både videnskabsfolk, 

politikere, embedsmænd, organisationer, virk-

somheder og pressen yder bidrag til, at vi dag-

ligt overvældes af rå mængder af farlighed. og 

de viser, hvordan det farlige opstår på baggrund 

af misforståelser, halve sandheder og himmel- 

råbende overdrivelser. Vi får afdækket, hvem der 

fodrer os med frygt, hvilke greb de benytter, og 

hvad det er for mekanismer, der driver dem.

Den midlertidige ansættelse  
– er det fremtiden?

Holdnummer: 1912-324
Tid: 11/4, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Underviser: Janne Gleerup, ph.d. og lektor, Institut 
for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

der dukker flere og flere midlertidige ansættel-

ser op. det faste arbejde kan virke som en sagn- 

omspunden myte, man kan lede længe efter 

uden held. Som konsekvens oplever mange, at 

de ikke har samme sikkerhed og rettigheder, som 

de der sidder i faste stillinger. nedbrydelsen af 

traditionelle arbejdsforhold har dannet grobund 

for prekariatet, der er den nye og voksende klas-

se i samfundet, som bl.a. defineres af deres løse 

ansættelser i tidsafgrænsede stillinger. Prekari-

seringen har bidt sig fast og ser ud til at brede 

sig til hele samfundet. den gør fremtidsudsigter-

ne ustabile og uforudsigelige for de berørte – og 

i sidste ende for os alle sammen. Men hvad er det, 

der driver tendensen frem? Hvad er årsagerne? 

og hvilken kurs sætter det for vores samfund?

Hvad gør indvandringen ved os?

Holdnummer: 1912-392
Tid: 24/3, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Thisted Dinesen, viceinstitut- 
leder og professor MSO i statskundskab, Køben-
havns Universitet

Flygtningekrisen, Brexit samt valget af donald 

Trump har alle én ting til fælles. indvandring og 

holdninger hertil har spillet en afgørende rolle. 

det er et emne, der kan få sindene i kog som få 

andre. debatten har ofte kredset om en række 

emner, herunder indvandringens konsekvenser 

for medborgerskab, konkurrence på arbejds-

markedet, diskrimination og multikulturalisme. 

Men hvad kan forskningen fortælle os om sam-

menhængen mellem indvandring, vores politi-

ske holdninger og samfundets sociale sammen-

hængskraft? Få nogle helt aktuelle bud fra en af 

landets førende eksperter.

Canadas historie og politik

Holdnummer: 1912-321
Tid: 30/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Michael Böss, lektor emeritus i  
engelsk, Aarhus Universitet

i en tid, hvor USA fokuserer indad, har verden fået 

øje på ’et andet Amerika’, nemlig Canada. Canada 

har i de sidste ti år vakt international opmærk-

somhed af flere årsager: som et land, der kom 

helskindet gennem finanskrisen i 2008; et multi-

kulturelt samfund, der har held med at integrere 

flygtninge og indvandrere; et land, der bestandig 

ligger i toppen af internationale målinger af livs-

kvalitet; et land, der lærte at overtage det bedste 

fra nordamerika og Europa og kasserede det vær-

ste; og landet med verdens mest charmerende, 

unge premierminister. Er Canada en model for re-

sten af verden i en tid, hvor der er mangel på for-

billeder? Eller bliver Canadas høje renommé holdt 

oppe af myter, som canadierne selv har skabt om 

deres samfund som modsætningen til USA?

Økonomisk ulighed  
i Danmark

Holdnummer: 1912-197
Tid: 21/3, 4 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 720 kr., studerende 500 
kr. (bog værdi 295 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

danmark er verdens mest lige land. Er 

økonomisk ulighed så overhovedet et 

problem? Hvis man kigger på emnets 

plads i både den faglige og politiske de-

bat, så må svaret være ja. ikke mindst i 

kølvandet på udgivelsen af Thomas Pi-

kettys ’Kapitalen i det 21. århundrede’, 

hvor den franske økonom analyserer 

uligheden og indkomstfordelingen i 

et historisk perspektiv. der er dog stor 

uenighed om, hvilken effekt økonomisk 

ulighed har. Øger det incitamentet til at 

arbejde? Eller fører det til fattigdom og 

afsavn? Forelæsningsrækken er base-

ret på udgivelsen ’Økonomisk ulighed 

i danmark’ (Jurist- og Økonomforbun-

dets Forlag), der kan tilkøbes.

21/03:  Den økonomiske ulighed 
og uddannelse. niels Ploug, 

direktør for personstatistik, 

danmarks Statistik

28/03:  Løn. Peder Jørgen Pedersen, 

professor i økonomi,  

Aarhus Universitet

04/04:  Skat. lars Andersen, direktør, 

Arbejderbevægelsens  

Erhvervsråd

11/04:  Pension. Torben M. Andersen, 

professor i nationaløkonomi, 

Aarhus Universitet
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Ambassadøraften  
– Tyskland

Holdnummer: 1912-388
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.15
Pris: 50 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Samarbejdspartner: Udenrigsministe-
riet

Vi har haft både gode og dårlige tider 

med den store nabo mod syd, Tysk-

land. Vi kæmpede mod Bismarcks sol-

dater i 1864, og i 1940 var blikket stift 

rettet sydpå, da Hitlers kampvogne rul-

lede ind over grænsen. de sidste 70 år 

har relationerne dog været præget af 

fred og fordragelighed. især efter den 

tyske genforening i 1990, efter Murens 

fald og Jerntæppets opløsning. i dag 

skuer vi mod Tyskland efter nye eks-

porteventyr eller efter den nye leder 

af den frie verden. og i 2020 er der er-

klæret dansk-tysk kulturvenskabsår for 

at markere det gode naboskab, når der 

er 100-års jubilæum for Genforeningen 

af Sønderjylland med danmark. Få et 

helt aktuelt indblik i forholdet mellem 

danmark og Tyskland og bliv klogere 

på livet som topdiplomat i det danske 

udenrigsministerium. Friis Arne Peter-

sen har været danmarks ambassadør i 

Tyskland siden 2015. Han har tidligere 

været ambassadør i Kina og USA, samt 

været direktør i det danske udenrigs-

ministerium. 

17.30:  Velkommen. Sanne Gram 

Fadel, udlandsredaktør, dR 

17.35:  Naboen mod syd.  
Friis Arne Petersen,  

ambassadør, Tyskland 

18.05:  Samtale og spørgsmål fra 
publikum. Sanne Gram Fadel 

og Friis Arne Petersen 

18.20:  Pause
18.40:  Livet som ambassadør.  

Sanne Gram Fadel interviewer 

Friis Arne Petersen

Indblik i Mellemøsten

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

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. det 

er en kompleks region, hvor forskellige kulturer, 

politiske dagsordener og økonomiske betin-

gelser både mødes og støder sammen. islamisk 

Stat, krigen i Syrien, enorme flygtningestrømme, 

kup og demonstrationer har alt sammen præget 

Mellemøsten i den senere tid. det vidner om en 

region i opbrud. Men hvor er Mellemøsten på vej 

hen? det forsøger forelæsningsrækken at give 

nogle bud på ved både at se på regionen som 

helhed og de enkelte landes særlige betingelser. 

23/04:  Iran. Rasmus Christian Elling, lektor i 

tværkulturelle- og regionale studier, 

Københavns Universitet

30/04:  Jordan. Peter Seeberg, lektor i  

mellemøststudier, Syddansk Universitet

07/05:  Golfstaterne. Martin Hvidt, lektor i 

mellemøststudier, Syddansk Universitet

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

islamstudier, Aarhus Universitet

21/05:  Israel og Palæstina. Peter lodberg, pro-

fessor MSo i teologi, Aarhus Universitet

28/05:  Irak. Helle lykke nielsen, lektor i  

mellemøststudier, Syddansk Universitet

04/06:  Syrien. Peter Seeberg, lektor i  

mellemøststudier, Syddansk Universitet

Velfærdsstatens udfordringer

Holdnummer: 1912-323
Tid: 29/4, 5 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Følger man den politiske debat, er det tydeligt, at 

der i alle politisk ansvarlige partier er en voksende 

erkendelse af, at det fremover vil blive vanskeligt 

at opretholde velfærdsstaten, som den ser ud i 

dag. Helle Thorning-Schmidt gik med egne ord 

’reformamok’ som statsminister. og nuværende 

statsminister lars løkke Rasmussen lancerede 

2025-planen med forslag til bl.a. forandringer i 

SU’en og hævelse af pensionsalderen med ordene: 

”Hvis vi laver skånsomme forandringer i dag, kan 

vi sikre os mod barske reformer i morgen.” Men 

hvordan vil det påvirke vores velfærdsstat? Hvad 

betyder reformerne for samfundet? Rækken præ-

senterer ikke færdige løsninger, men en dybere 

forståelse af de problemstillinger, vi står over for.

29/04:  Opgør med de universelle ydelser? 
Jørgen Goul Andersen, professor i  

statskundskab, Aalborg Universitet

06/05:  Det danske velfærdssamfunds historie. 
Jørn Henrik Petersen, professor i  

socialpolitik, Syddansk Universitet

13/05:  Spændinger i velfærdsstaten. Jørn 

Henrik Petersen, professor i social- 

politik, Syddansk Universitet

20/05:  EU og velfærdsstaten – dengang og i 
dag. Morten Rasmussen, lektor i  

historie, Københavns Universitet

27/05:  En bæredygtig og social investerings-
velfærdsstat. Bent Greve, professor i 

samfundsvidenskab, Roskilde Universitet
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Alt hvad du bør vide om loven

Holdnummer: 1912-384
Tid: 30/4, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164

Alle er lige for loven. Men langt fra alle har samme forståelse for de 

til tider kringlede paragraffer. Bliv klogere på loven og de specifikke 

situationer, mange af os kommer til at stå i på et tidspunkt i tilværel-

sen. Forelæsningsrækken trækker de store juridiske linjer op samtidig 

med, at du bliver klædt på til at forstå principperne i både den hver-

dagsrelaterede forbrugerret, den til tider brutale familie- og arveret 

og presseretten, der sætter grænser for mediernes gøren og laden. 

30/04:  Introduktion til det danske retssystem.  
Sten Schaumburg-Müller, professor i jura, forskningsleder, 

Syddansk Universitet

07/05:  Forvaltningsret. Caroline Adolphsen, lektor i forvaltnings-

ret, Aarhus Universitet og nicolaj Sivan Holst, lektor i jura, 

Aarhus Universitet

14/05:  Forbrugerret. Anne-dorte Bruun nielsen, lektor i  

forbrugerret, Aarhus Universitet

21/05:  Familie- og arveret. Helene Vangsted Hoffmann, advokat, 

Vangsted Advokatfirma, lyngby

28/05:   Medie- og presseret. Jøren Ullits olai nielsen, mediejurist, 

Syddansk Universitet

Rule, Britannia! Storbritannien før og efter Brexit

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

Solen går aldrig ned over det britiske imperium. Sådan hed det, da 

Storbritannien på sit højeste administrerede en femtedel af verdens 

befolkning, og imperiet rakte ud i alle klodens afkroge. Briterne har 

for mange af os stået som et stærkt forenet kongerige, men Brexit 

har afsløret et splittet Storbritannien. der var ikke blot forskel på 

holdningerne på tværs af alder, køn, uddannelse og klasse, men også 

på tværs af de nationer, der udgør Storbritannien. Brexit er således 

kommet til at stå som en udfordring for integrationen af nationerne i 

Storbritannien. Hør eksperternes analyse her.

01/05:  Brexit i bakspejlet: Storhedsvanvid eller strategisk 
genistreg? Stuart James Ward, professor i global historie, 

Københavns Universitet

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

samfund, Aarhus Universitet

15/05:  Irland efter Brexit: Ny dynamik i gamle konflikter?  
Sara dybris McQuaid, lektor i britisk og irsk historie og 

samfund, Aarhus Universitet

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

Helmersen, lektor i engelsk, Copenhagen Business School

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

lektor i europastudier, Aarhus Universitet

10 samfund og verden

Østeuropæerne – 30 år efter murens fald

Holdnummer: 1912-389
Tid: 8/4, 1 mandag, kl. 19.45-21.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr., gratis for medlemmer af Europanu
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborg-
vej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Undervisere: Anne Haubek, journalist og Thomas Ubbesen, journalist

Vi nærmer os 30-årsdagen for Berlinmurens fald, Sovjetunionens en-

deligt 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 tidligere østblok for at møde vores øst-

europæiske naboer. de har talt med menige mennesker, der voksede 

op under kommunisme og undertrykkelse, som blev kastet omkring 

af historien og nu har levet 30 år under en næsten ubegribelig ny 

verdensorden. Hvad tænker de i dag om de 30 år med frihed? og 

hvordan ser de deres eget lands historie? Haubek og Ubbesen for-

tæller om togturen gennem 15 østeuropæiske lande og om at forsø-

ge at forstå østeuropæernes skæbne. 

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

Europanu  
Kom til foredrag med Folkeuniversitetets forening 
Europanu. Et års medlemsskab koster kun 150 kr., 
giver gratis adgang til foreningens arrangementer 
og 30 % rabat på udvalgte hold på Folkeuniversite-
tet året rundt.



Det høje nord

Holdnummer: 1912-325
Tid: 1/5, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

det høje nord er spækket med kontra-

ster. Utrolig natur og særegne befolk-

ningsgrupper. Globale klimaspørgsmål 

og international politik. området rum-

mer det hele. Men hvad er der på spil i 

dag? Kom med bag facaden og hør om 

de aktuelle samfundsmæssige udfor-

dringer og kulturerne højt mod nord. 

Hør om islands udvikling fra vikinger til 

pengespekulanter, om frihed og læng-

sel på Grønland, om samerne og om de 

storpolitiske konsekvenser af klimaæn-

dringerne i Arktis. Få også en introduk-

tion til færøsk litteratur samt et indblik 

i færøsk historie. Fem eksperter samler 

trådene og gør dig klogere på det høje 

nord af i dag. 

01/05:  Geopolitik i Arktis: Kampen 
om det høje nord. Kristian 

Hvidtfelt nielsen, lektor i 

videnskabsstudier, Aarhus 

Universitet

08/05:  Island dengang og i dag: 
fra vikinger til pengespeku-
lanter. Torben Rasmussen, 

litteraturhistoriker, forfatter og 

direktør, Team island

15/05:  Færøernes litteratur og hi-
storie. Jógvan isaksen, lektor i 

færøsk litteratur, Københavns 

Universitet

22/05:  Samerne i det 21. århundrede. 
Sally Anderson, lektor i antro-

pologi, Aarhus Universitet

29/05:  Frihed og længsel i Grønland. 
Janne Karina Flora, postdoc  

i arktisk miljø, Aarhus  

Universitet

Rusland under Putin

Holdnummer: 1922-071
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Vi kender alle Putin som macho-stats-

manden, der vælter tigre og 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 utilfreds-

hed. Så hvor stærkt er Putins greb om 

magten egentlig? Hvilken rolle spiller 

forholdet til Hviderusland og Ukraine? 

Handler Ruslands politik i Syrien dy-

best set om at etablere en magtpolitisk 

trekant mellem Kina, Rusland og USA? 

og hvilken effekt har modstanden fra 

de unge russere mod korruptionen? 

02/09:  Det nye Ruslands storhed og 
forfald. Erik Kulavig, lektor i 

historie, Syddansk Universitet

09/09:  Rusland, Ukraine og Hvi-
derusland: Tre østslaviske 
nationale identiteter. Rasmus 

nilsson, ekstern lektor, Køben-

havns Universitet, Teaching 

Fellow i russisk udenrigspoli-

tik, University College london

16/09:  ‘Ordinary Russians’: lives and 
experiences in Putin’s Russia 
(på letforståeligt engelsk). 
Jeremy Morris, lektor i russiske 

studier, Aarhus Universitet

23/09:  Konflikten i Ukraine. Claus 

Mathiesen, lektor i russisk, 

Forsvarsakademiet

30/09:  Dragen og bjørnen. Ruslands 
forhold til Kina. Karsten 

Jakob Møller, generalmajor & 

senioranalytiker (pens.).

07/10:  Putins stormagtsdrømme: 
Udenrigspolitikken. niels 

Bo Poulsen, militærhistoriker, 

Forsvarsakademiet

Nordkorea – Velkommen til et lukket land

Holdnummer: 1922-070
Tid: 3/9, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001,  
Tuborgvej 164

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 atomvå-

ben, det anstrengte forhold til omverdenen og lederens 

diktatoriske jerngreb om befolkningen. Men virkeligheden 

er naturligvis noget mere nuanceret, når nordkoreas inter-

ne forhold tegnes op. Hvordan har nordkorea udviklet sig 

gennem begivenheder som Koreakrigen og den Kolde Krig? 

Hvilket forhold har landet til det internationale system? 

Hør om nordkoreas langvarige bestræbelser på at udvikle 

atomvåben samt forholdet til Sydkorea, USA og Kina. og få 

et indtryk af, hvordan hverdagen er for den gængse ind-

bygger, når vi går bag grænsen på et lukket land.

03/09:  Introduktion. De vigtigste begivenheder, 
personer og dynamikker. Camilla Tenna nørup 

Sørensen, adjunkt, institut for Strategi,  

Forsvarsakademiet

10/09:  Nordkorea som teaterstat? Regime-fortællinger 
som film, masse-spektakel og tegneserie.  
Martin Petersen, seniorforsker, nationalmuseet

17/09:  Hverdag i Nordkorea? Regimet fortalt af 
flygtninge fra nord, koreanere i Japan og andre. 
Martin Petersen, seniorforsker, nationalmuseet

24/09:  Vil Kim Jong-un have atomvåben og langtræk-
kende missiler? Camilla Tenna nørup Sørensen, 

adjunkt, institut for Strategi, Forsvarsakademiet

Tilmeld dig på 
Folkeuniversitetets 
hjemmeside 
www.fuau.dk 
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Indien

Holdnummer: 1922-100
Tid: 4/9, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

indien er i dag helt uomgængelig på verdenskor-

tet både politisk, økonomisk, religiøst og kultu-

relt. landet var i 200 år reduceret til det britiske 

imperiums juvel, og først i 1947 fik inderne selv-

stændighed. i dag er indiens økonomi verdens 

fjerdestørste, og landet realiserer verdens stør-

ste demokrati. Samtidig udgør de 1,2 mia. indere 

en femtedel af verdens befolkning, og et sådant 

antal taler med stor vægt. det store land kan sy-

nes fremmedartet og vanskeligt at nærme sig. 

Tænk bare på det ekstravagante bygningsværk 

Taj Mahal, på kastesystemet, de religiøse yogier 

eller de romantiske bollywoodfilm. det er spæn-

dende og dragende. Men overvej samtidig, hvad 

det betyder, når et så stort land har atomvåben, 

og 40 % af befolkningen lever under fattigdoms-

grænsen. Få en lille bid af indien med fem for-

standige forskere.

04/09:  Indiens historie – fra vedisk kultur til 
i dag. niels Brimnes, lektor i historie, 

Aarhus Universitet

11/09:  Indiens politik og økonomi i dag – na-
tionalt og internationalt. Jørgen dige 

Pedersen, lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

18/09:  Indernes hverdagsliv – kastesystemer, 
køn og livsstadier. Mikael Aktor, lektor i 

religionsvidenskab, Syddansk Universitet

25/09:  Indien og hinduisme – ritualer og 
tilbedelsesformer. Marianne Qvortrup 

Fibiger, lektor i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

02/10:  Indien og de forskellige kulturer – 
punktnedslag i kunst og arkitektur. 
lars Sand Kirk, lektor og arkitekt, MAA

09/10:  Indien i Danmark – hvem, hvor og 
hvad? Marianne Qvortrup Fibiger, lektor 

i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Christiansborg efter valget

Holdnummer: 1922-093
Tid: 10/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164 

Et folketingsvalg nulstiller det politiske ur, og den 

demokratiske proces skal genstartes. Balancen i 

Folketinget kan have forskubbet sig, så en ny re-

gering tager over. Selv hvis den hidtidige regering 

får mulighed for at fortsætte, kan den være tvun-

get til at berede sig på nye konstellationer. Sikkert 

er det også, at nye navne dukker op på det politi-

ske fundament, og at det vil sætte sit præg på den 

nye valgperiode. Bliv klogere på, hvad der sker 

bag Christiansborgs mure, når vælgerne har talt, 

og hvad det betyder for den demokratiske proces.

10/09:  Ministre forgår, embedsmænd består? 
Jørgen Grønnegård Christensen,  

professor emeritus i statskundskab, 

Aarhus Universitet

17/09: Interesseorganisationerne efter valget: 
Fra mediekampagne til direkte lob-
byisme. Anne Skorkjær Binderkrantz, 

professor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

24/09:  Den partiinterne magtfordeling før og 
efter valg. Helene Helboe Pedersen, lek-

tor i statskundskab, Aarhus Universitet

01/10:  Valgets politiske psykologi:  
Forføres vælgerne af politikerne?  
lene Aarøe, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

08/10:  Bestemmer medierne, hvem der vinder 
valget? Christoffer Green-Pedersen, 

professor i statskundskab, Aarhus  

Universitet

Den eksperimenterende 
velfærdsstat

Holdnummer: 1922-069
Tid: 21/10, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Lars Bo Kaspersen, 
professor i statskundskab, Københavns 
Universitet

Vi tror ofte, at spiren til velfærdssta-

ten var en gang i 1800-tallet, at den 

voksede og blev moden i 1970’erne og 

80’erne og siden har fået skrammer, 

buler og sår, som vi må se at få repa-

reret eller aflivet. Velfærdsstaten er 

ikke en entydig størrelse. der er hele 

tiden blevet eksperimenteret med den 

for at finde løsninger på samtidens ud-

fordringer. Velkommen til historien om 

den eksperimenterende velfærdsstat, 

der først i 1950’erne opdagede, hvad 

den gerne ville være.

21/10:  Velfærd, stat og samfund
28/10:  Velfærd og sikkerhed i 

1800-tallets Danmark
04/11:  Nye eksperimenter 1891-1945
11/11:  Nye eksperimenter under 

Den Kolde Krig
18/11:  Eksperimentet stivner
25/11:  Den eksperimenterende vel-

færdsstat i dag og i morgen

”  Mange afrikanere er 
fattige, selvom Afrika er rig 
på naturressourcer – hvad er 
perspektiverne for fremtiden?”

Stig Jensen
lektor i afrikastudier, Københavns Universitet
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Et nyt Afrika på vej?

Holdnummer: 1922-065
Tid: 21/10, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

løveøkonomier, demokratiske revoluti-

oner og optimisme. Hungersnød, pirater 

og bistandsafhængighed. Afrika er et 

kontinent i udvikling, men historier om 

menneskelige tragedier og væbnede 

konflikter florerer fortsat. Hvorfor kan 

den mirakelkur, som igennem de sene-

ste årtier har betydet fremgang i Asien, 

ikke eksporteres til det afrikanske kon-

tinent? Er det kolonialismen og impe-

rialismen, der er skyld i Afrikas vedva-

rende økonomiske og sociale nedtur? 

Vil Afrika i årene fremover komme til at 

spille en mere fremtrædende rolle i den 

globaliserede verden? Hør en række 

forskeres bud på, hvor det afrikanske 

kontinent befinder sig i dag, hvor Afrika 

er på vej hen, og hvilken rolle Afrika vil 

spille i verden i fremtiden. 

21/10:  Stagnation eller forandring: 
Politik og økonomisk udvik-
ling i Afrika. Anne Mette Kjær, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

28/10:  Religiøse strømninger i 
Afrika. niels Kastfelt, lektor 

i kirkehistorie, Københavns 

Universitet

04/11:  Kriser, konflikter og sikker-
hedspolitik i Afrika. Holger 

Bernt Hansen, professor 

emeritus i afrikastudier,  

Københavns Universitet

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

professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

18/11:  Kina i Afrika – nykolonisering 
eller udviklingsalternativ? 
Peter Kragelund, institutleder 

og lektor i udviklingsstudier, 

Roskilde Universitet

25/11:  Hvordan kommer Afrika 
videre? Stig Jensen, lektor i 

afrikastudier, Københavns  

Universitet

Indblik i Asien

Holdnummer: 1922-067
Tid: 22/10, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

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.

22/10:  Thailand. Mikkel Tofte 

Jørgensen, forfatter og kom-

mentator

29/10:  Centralasien. Maria louw, 

lektor i antropologi, Aarhus 

Universitet

05/11:  Kina. Mette Thunø, lektor i 

kinastudier, Aarhus Universitet

12/11:  Japan. Annette Skovsted 

Hansen, lektor i japanstudier 

og historie, Aarhus Universitet

19/11:  Myanmar. Annika Pohl Harris-

son, ph.d.-studerende i antro-

pologi, Aarhus Universitet

26/11:  Indien. Jørgen dige Pedersen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

03/12:  Nordkorea. Kåre Bluitgen, 

forfatter

Island

Holdnummer: 1922-066
Tid: 23/10, 4 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,  
Tuborgvej 164

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 is-

land opstået, og hvorfor er island et helt specielt sted på 

jorden? Hvordan afspejler landets udvikling sig i moderne 

forfattere som Hallgrímur Helgason, Sjón og Jón Kalman 

Stefánsson? Hvad er det, der er så særligt ved islands na-

tur og fugleliv? Få svar på disse og mange andre spørg-

smål, og kom ind under huden på øen mod nord.

23/10:  Island dengang og i dag: Fra vikinger til  
pengespekulanter. Torben Rasmussen, litteratur-

historiker, forfatter og direktør, Team island

30/10:  Nyere islandsk litteratur. Kim lembek, cand.mag. 

i dansk og islandsk

06/11:  Islands natur og fugle. ib Krag Petersen,  

seniorrådgiver, Aarhus Universitet

13/11:  Det særegne islandske kunst- og kulturliv.  
Torben Rasmussen, litteraturhistoriker,  

forfatter og direktør, Team island

Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen?

Holdnummer: 1922-040
Tid: 11/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164
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 gearet 

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.
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Arbejdsrelationer og 
relationsarbejde

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

Arbejder du som leder, projektleder 

eller konsulent? Sidder du for borden-

den i mange forskellige processer, der 

har med mennesker at gøre – det kan 

være alt fra møder og medarbejderud-

vikling til projektforløb, rekruttering og 

afskedigelser? Forelæsningen kaster 

lys over, hvordan man kan arbejde med 

processer, der involverer mennesker, 

som skal ledes fra et sted til et andet. 

det ligger i sådanne processers natur, 

at vi ikke kan kontrollere dem, uanset 

hvilken kasket vi har på. Men vi kan 

udvikle vores evner til at mestre dem. 

Med afsæt i organisationspsykologiske 

teorier præsenteres nye metoder og 

værktøjer, der kan give os farbare veje 

at gå. Forelæsningen er baseret på bo-

gen ’Arbejdsrelationer & Relationsar-

bejde’ (dansk Psykologisk Forlag).

Pseudoarbejde

Holdnummer: 1822-405
Tid: 21/1, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Dennis Nørmark,  
antropolog

Vi løber stærkere og stærkere, og 

stress er blevet en folkesygdom. Allige-

vel kæmper masser af mennesker med 

at finde mening i det travle, moderne 

arbejdsliv. ifølge antropolog dennis 

nørmark og filosof Anders Fogh Jen-

sen findes der en simpel forklaring: 

pseudoarbejdet. Møder uden konkrete 

resultater. Årsberetninger, rapporter 

og mails, som aldrig bliver læst. og 

storslåede projektplaner, som drukner 

i almindelig travlhed og Excel-ark. det 

er definitionen på pseudoarbejde. Alt 

det meningsløse arbejde, som ingen 

stiller spørgsmålstegn ved. Men hvor-

for bliver vi ved med at finde på nye 

opgaver, som hverken skaber værdi, 

nytte eller mening for medarbejderen 

og arbejdspladsen? Hør den ene af 

forfatterne til bogen ’Pseudoarbejde  

– hvordan vi fik travlt med at lave in-

genting’ (Gyldendal Business) give sit 

bud på, hvorfor pseudoarbejdet er op-

stået, og hvad vi kan gøre ved det. 

Kommunikationsmedarbejderens ABC

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

Kravene til den moderne kommunikationsmedarbejder har 

aldrig været større, og stillingsopslagene bugner af ek-

sempler. du skal få ideer, kommunikere til forskellige mål-

grupper og styre din SoMe-strategi med hård hånd. Men 

hvordan får du greb om det hele? På dette forløb stiller 

vi skarpt på den kreative kommunikatør og de fordringer, 

som følger med rollen. Bliv klogere på, hvordan du opbyg-

ger dit argument, hvordan du kommunikerer strategisk, 

til websites, til forskellige målgrupper og styrer uden om 

krisen på de sociale medier. Forløbet henvender sig til alle, 

der beskæftiger sig med kommunikation – hvad end du er 

iværksætter, professionel eller autodidakt kommunikatør.

21/01:  Strategisk kommunikation. Anders Ferdal,  

ekstern lektor i strategisk kommunikation,  

Københavns Universitet og medstifter og  

partner i Polygraphic

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

Gaardboe dall, cand.mag.psyk. og konfliktmægler

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

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

tionskultur, journalist og medieforsker, Aarhus 

Universitet

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

og adjunkt ved Center for Journalistik, Syddansk 

Universitet

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

cand.mag. i dansk, Friis Kommunikation

Organisation,
ledelse og
kommunikation



Ledelse i den offentlige sektor

Holdnummer: 1912-072
Tid: 22/1, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

offentlige ledere befinder sig i en dyb spænding 

mellem velfærdsstatens og konkurrencestatens 

præmisser, hvilket skaber historiske udfordringer 

i ledelsespraksis. Mange af de ledelseskompeten-

cer, der benyttes, er funderet i et gammeldags 

ideal, og det er et problem, da den virkelighed, 

der skal ledes, ser helt anderledes ud i dag. Men 

der er en ny form, der virker. lars Bo Kaspersen 

og Jan nørgaard Knudsen kalder denne nye form 

substantiel ledelse. den offentlige leder skal ikke 

længere lede på afstand, men med substans gå 

ind og forstå problemerne med afsæt i kerne-

ydelserne. derudover er det vigtigt, at den nye 

leder forbinder sig substantielt med medarbej-

derne, så der kan opbygges energifyldte teams, 

der i flok opnår bedre resultater. det giver i al sin 

enkelhed høj trivsel og effektivitet. 

22/01:  Den offentlige sektors udvikling i det 
20. århundrede – hierarkiske ledelses-
former. lars Bo Kaspersen, professor i 

statskundskab, Københavns Universitet

29/01:  Konkurrencestaten og nye ledelses-
former i den offentlige sektor. lars Bo 

Kaspersen, professor i statskundskab, 

Københavns Universitet

05/02:  Den dysfunktionelle ledelsesideologi 
i den offentlige sektor. Jan nørgaard 

Knudsen, direktør, Cairos Consult

12/02:  Substantiel ledelse i den offentlige 
sektor. Jan nørgaard Knudsen, direktør, 

Cairos Consult

19/02:  Den største ledelseskrise siden 1864. 
Jan nørgaard Knudsen, direktør, Cairos 

Consult og lars Bo Kaspersen, professor 

i statskundskab, Københavns Universitet

De første 100 dage  
som ny leder

Holdnummer: 1912-386
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 11.00-15.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Lars Bo Hansen,  
cand.polit., forfatter og partner ved 
Implement Consulting Group

de første 100 dage er altafgørende for 

den nye leder, uanset om det er første 

eller sjette gang, man tiltræder et le-

derjob. og samtidig er de fuldstændig 

umulige at gøre perfekte, da man som 

nyudnævnt befinder sig i en midlerti-

dig tilstand af inkompetence. Hvordan 

man kan navigere i dette minefelt, 

giver lars Bo Hansen sit bud på, når 

han til dagens forelæsning henvender 

sig til den nyudnævnte leder på alle 

niveauer af en organisation. nogle af 

de indledende råd lyder: Sæt holdet, 

læg strategien, skab tidlige sejre og 

afstem forventninger. Få konkrete og 

anvendelige redskaber til at klare den 

første tid som leder med gode resulta-

ter. Forelæsningen tager afsæt i bogen 

’de første 100 dage – succes som leder 

i nyt job’ (Gyldendal Business). 

Stress i et eksistentielt perspektiv

Holdnummer: 1912-166
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mette Vesterager, cand.mag. i filosofi, 
ledelsesrådgiver, coach og forfatter

i dag bliver stress ofte forstået som et individuelt 

problem forårsaget af bl.a. perfektionisme eller 

som en ubalance mellem omgivelsernes krav og 

den enkeltes ressourcer. Men sådanne forståel-

ser er ikke tilstrækkelige til at forklare stress eller 

afhjælpe problemet. i et eksistentielt perspektiv 

ses stress som et resultat af, at vores grundlæg-

gende livsvilkår er under pres. den teknologiske 

og sociale udvikling har ændret vores opfattelse 

af tid, rum og relationer. normer forandres hur-

tigere end nogensinde før. Vores mulighedsrum 

udvides, og det er op til os selv at skabe mening 

og identitet. det giver en frihed, men er også 

en eksistentiel byrde. Få en dybere forståelse 

af årsagerne til stress samt mulige løsninger 

på problemet. Forelæsningen tager bl.a. afsæt i 

eksistentielle filosoffer som Søren Kierkegaard, 

Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre såvel som 

moderne sociologer som Zygmunt Bauman og 

Hartmut Rosa.

Gør teksten klar

Holdnummer: 1912-227
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 640 kr., studerende 420 kr.  
(bog værdi 160 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Christina Pontoppidan, ekstern lektor i 
retorik, Københavns Universitet

For mange er det at skrive en kamp. Man skri-

ver, 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 tan-

keprocesser på én gang, som spænder ben for 

hinanden – og dræber lysten til at skrive. Fore-

læsningen viser, hvordan man bryder skrivepro-

cessen op i faser og gør teksten klar trin for trin: 

Først situationsanalyse og formålsafklaring, der-

på afsnitsinddeling, så sætningsopbygning og til 

sidst ordvalg. Forelæsningen tager afsæt i bogen 

’Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog’ 

(Samfundslitteratur), som kan inkluderes i prisen.

Organisation,
ledelse og
kommunikation

”  Den moderne velfærdsstat er en ny 
form for konkurrencestat, som bidrager 
til en strukturel ledelseskrise i den 
offentlige sektor.”

Lars Bo Kaspersen
Professor i statskundskab, Københavns Universitet
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Den resiliente organisation

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

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

ster kontrol over egne arbejdsvilkår. Sådan ser hverdagen 

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

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

traditionelle, hierarkiske organisationsformer? og hvordan 

navigerer man i en verden, hvor du som både medarbejder 

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

Svaret er ikke at ansætte robuste medarbejdere men et fo-

kusskifte til, hvordan vi kan arbejde sammen på nye måder 

og indrette vores organisationer i en mere resilient retning. 

Resiliens handler om, hvordan vi som personer, fællesska-

ber eller organisationer møder udfordringer og formår at 

være i og håndtere udfordringerne på en måde, så vi lærer 

og bliver bedre til at håndtere dem i fremtiden.

Ledelse af samskabelse og  
samskabende ledelse

Holdnummer: 1912-293
Tid: 18/3, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164

debatten om den offentlige sektor og ledelsen af den ud-

folder sig livligt i disse år – ikke bare i ledelseskredse, men 

også i diskussionen om fornyelse af velfærdsstaten og de 

offentlige ydelser til dens borgere. den offentlige sektor 

skal skabe mere velfærd for mindre. det kræver grænse-

krydsende og samskabte løsninger med mange forskellige 

parter. og det kræver et radikalt brud med vores traditio-

nelle forestilling om organisationer og ledelse. offentlige le-

dere skal ikke længere bare kunne kigge op og ned. de skal 

også se til siden og ud af egen organisation. Samskabelse 

er kommet på dagsordenen, og det rejser spørgsmålet om, 

hvordan samarbejde mellem aktører på tværs af sektorer 

og organisationer kan styres og ledes, så det giver værdi.

18/03:  Samskabelse som det nye sort? Anne Kathrine 

Bebe, cand.psych. og organisationskonsulent, 

UKon

25/03:  Ledelse på tværs går forud for samskabelse. 
Morten Kusk Fogsgaard, cand.psych.,  

erhvervsPhd-stipendiat i ledelses- og  

organisationspsykologi, Aalborg Universitet

01/04:  Samskabelse, samfund og demokratiske pro-
cesser. Morten Svalgaard nielsen, M.A. i læring, 

ledelse og organisationspsykologi, UKon

08/04:  Proceslederens dilemmaer i samskabelse  
– at turde miste sig selv. Manon de Jongh, dr.  

i organisationspsykologi og cand.comm. i  

organisatorisk adfærd, UKon

Hjernen i arbejdslivet

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

når man ser på den, ligner den 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. 

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

undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

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

i undervisning og læring, 

Aarhus Universitet

02/04:  Hjernen på overarbejde. 
Claus Fischer, ledende over- 

læge, Regionspsykiatrien Vest

09/04:  Koncentration og hukom-
melse i arbejdslivet. Troels 

Wesenberg Kjær, forfatter, 

hjerneforsker, professor ved 

Københavns Universitet og 

specialeansvarlige overlæge, 

Sjællands Universitetshospital

Sådan får du skarpe tanker

Holdnummer: 1912-176
Tid: 23/3, 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, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Line Kirstine Hauptmann, 
psykolog og specialist i klinisk neuropsy-
kologi, ekstern lektor i psykologi, Aarhus 
Universitet og Louise Meldgaard Bruun, 
specialpsykolog i psykiatri, ekstern lektor 
ved medicin, Aarhus Universitet

Tænkningen og de kognitive processer 

påvirkes af, hvordan vi lever, arbejder 

og sover. Præcis som resten af krop-

pen. Forskning viser, at det er muligt at 

styrke kognitionen og booste hjernens 

processer og derved blive bedre til at 

holde opmærksomheden, huske nyt 

og løse problemer. Forløbet henvender 

sig til alle, der ønsker at få mere viden 

om, hvordan vores tænkning fungerer, 

og indblik i hvordan man med konkre-

te teknikker og strategier kan forbedre 

koncentrationsevnen, holde overblikket 

og styrke problemløsningsevnen. For-

løbet tager afsæt i bogen ’Skarpe tan-

ker – styrk dine kognitive færdigheder’ 

(dansk Psykologisk Forlag), som med 

fordel kan tilkøbes forløbet.

Virksomheder der lykkes

Holdnummer: 1912-237
Tid: 26/3, 2 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Anders McIlquham- 
Schmidt, ekstern lektor i strategi og  
innovation, Copenhagen Business School

Hvordan kan det være, at nogle virk-

somheder præsterer gode resultater år 

efter år, mens andre ikke kan få det til 

at hænge sammen? i to forelæsninger 

ser vi nærmere på, hvordan succes-

fulde virksomheder adskiller sig fra 

virksomheder, der halter efter. Hvad 

betyder direktørens løn fx for virk-

somhedens performance? og hvilken 

indflydelse har diversitet (køn, natio-

nalitet, race, religion) i bestyrelser for 

virksomhedens bundlinje? Få teoreti-

ske og praktiske perspektiver på virk-

somheders performance samt indblik i, 

hvordan vi styrker virksomheders kon-

kurrenceevne på et globalt plan.
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Leder uden kasket

Holdnummer: 1912-179
Tid: 30/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Lene Worning, cand.merc.,  
HRM-konsulent og coach, WOHA

Mange fagligt stærke specialister har ledel-

sesfunktioner uden mandat. Her er det vigtig-

ste redskab for at trives og lykkes dig selv, din 

personlige autoritet og gennemslagskraft. Men 

hvordan driver du mennesker, projekter, teams 

og arbejdsgrupper frem mod målet? Hvordan 

håndterer du krydspres, kollegaer, der ikke sam-

arbejder optimalt, og konflikter, som du er en del 

af, når du ikke har den formelle ledelsesautoritet? 

Forløbet introducerer en række konkrete værk-

tøjer inden for relationsledelse, kommunikati-

on og konflikthåndtering, der gør det muligt 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 an-

ciennitet, men som ikke har en formel ledertitel. 

Social intelligens  
– i livet og på arbejdet

Holdnummer: 1912-337
Tid: 31/3, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 24 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Lone Belling, cand.phil og organisati-
ons- og ledelseskonsulent, Liv og Lederskab

nyere hjerneforskning viser, at vi er skabt til at 

være sociale. Vores hjerner går i med- og sam-

spil, og følelser og fornemmelser spredes mellem 

mennesker. dette sker bl.a. via såkaldte spejlneu-

roner, der af nogle forskere betegnes som psyko-

logiens svar på dnA. i mødet med andre menne-

sker 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, 

intuitiv 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.

Kunsten at kommunikere  
– besøg bureauerne

Holdnummer: 1912-478
Tid: 23/4, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: se nedenfor

Flere store kommunikationsbureauer har hoved-

sæde i København, og nu kan du komme med 

bag facaden. oplev to kommunikationsbureauer 

på tæt hold, og få en rundvisning dér, hvor ide-

erne fødes og kampagnerne bliver til virkelighed. 

Forløbet indledes med en introduktion til kom-

munikationsbranchen, og herefter går turen forbi 

bureauerne Seismonaut og designit. Hvordan ar-

bejdes der med digital brugerinvovlering, design 

og visuel identitet? og hvad gør sig gældende, 

når man skal producere kreativt indhold, skabe 

oplevelser og rådgive om strategier? Få indblik 

i den københavnske kommunikationsbranche 

med en forelæsning og to virksomhedsbesøg. 

23/04:  Introduktion: Kommunikation og 
branding. Julie Østergaard, cand.mag. 

og ekstern lektor i oplevelsesøkonomi, 

Aarhus Universitet.  

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 

lokale D165, Tuborgvej 164

30/04:  Seismonaut: Digital brugerinvolvering. 
Maria Schwarz, chefrådgiver, MA i inno-

vation Management, Seismonaut

 Mødested: Seismonaut, Jorcks Passage, 

Opg. B, 4. Sal

07/05:  Designit: Visuel identitet og idéud-
vikling i designprocessen. Carsten 

Henriksen, design director, designit

 Mødested: Designit, Kronprinsensgade 

13, 1. sal

Ledelsesteamet gentænkt

Holdnummer: 1912-209
Tid: 24/4, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Anne Kathrine Bebe,  
cand.psych. og organisationskonsulent, 
UKON

Ønsker i et mere effektfuldt samarbej-

de, nye fælles forståelser samt et større 

engagement i ledelsesteamet? og vil i 

gerne udvikle jer i en fælles retning i 

ledergruppen, hvor et større udbytte 

af jeres arbejdsindsats og succes i or-

ganisationen er resultatet? Få indsigt i, 

hvordan disse mål kan opnås gennem 

en helt ny forståelse af ledelse og le-

delsesteam. Forelæsningen giver kon-

krete og praksisnære indspark til, hvor-

dan de udfordringer, i møder i arbejdet 

med ledelsesteam, bedst håndteres. 

Forelæsningen tager afsæt i udgivel-

sen ’ledelsesteamet gentænkt’ (dansk 

Psykologisk Forlag).

 

Det vigtigste redskab for at 
trives og lykkes som leder uden 
kasket er dig selv, din personlige 
autoritet og gennemslagskraft.
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Kroppens sprog i professionel praksis

Holdnummer: 1912-184
Tid: 24/4, 1 onsdag, kl. 17.30-21.00
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 50 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang 
fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Helle Winther, lektor i bevægelsespsykologi, 
Københavns Universitet

Kroppens sprog har stor betydning for autenticitet, nær-

vær, empati, lederskab, relationskompetence og krisehånd-

tering i professionel praksis. Bevægelse og kropssprog er 

vores primære sprog. ordenes strøm kan stoppes, men 

kroppen er altid i bevægelse – altid kommunikerende. Al-

ligevel er kroppen, og ikke mindst bevægelsen, overset i 

psykologien. Gennem et kalejdoskop af forskningsbaseret 

teori og praksisnære fortællinger dykker vi denne aften 

ned i kropslighedens, sanselighedens og personlighedens 

betydning for professionel kommunikation. Aftenen ta-

ger udgangspunkt i bogen ’Kroppens sprog i professionel 

praksis’ (Billesø & Baltzer) og foregår i en vekselvirkning 

mellem teori, bevægelse og dialog.

Optimer dit arbejdsliv

Holdnummer: 1912-189
Tid: 29/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

Vi bruger en stor del af vores vågne timer på vores job, og 

for de fleste af os handler arbejdet om mere end blot at 

tjene til føden. Samtidig er grænsen mellem arbejdsliv og 

privatliv udflydende, og mange tager arbejdet med hjem 

både mentalt og fysisk. På flere måder fylder vores arbejde 

altså i vores liv. Vi lægger meget energi i det, og vi får ener-

gi af det. det betyder, at vi stiller høje krav til chefen, men 

også til vores egen udvikling og præstationer i arbejdslivet. 

Forelæsningsrækken stiller skarpt på det gode arbejdsliv 

fra forskellige perspektiver og ser på, hvordan du kan ska-

be mere glæde og trivsel i dit daglige arbejde. 

29/04:  Det meningsfulde arbejdsliv. Christian T.  

lystbæk, lektor i organisation og ledelse,  

Aarhus Universitet

06/05:  Selvledelse og det gode arbejdsliv. Anders 

Raastrup Kristensen, ekstern lektor i ledelse, 

Copenhagen Business School

13/05:  Ordet fanger – kunsten at overbevise og  
inspirere. Michael Ejstrup, specialkonsulent, 

Folketingets Administration

20/05:  Skarpe tanker. louise Meldgaard Bruun,  

specialpsykolog i psykiatri, ekstern lektor ved 

medicin, Aarhus Universitet

27/05:  Hvordan når vi de fælles mål? Samarbejdet 
mellem leder og medarbejder. Michael nørager, 

ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse, 

Aarhus Universitet

03/06:  Balance i arbejds- og privatlivet. Eva Borgen 

Paulsen, cand.psych., psykolog, Borgen Psykologi

Projektarbejdets ABZ

Holdnummer: 1912-331
Tid: 30/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164
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

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. i denne række ser vi på, hvorfor 

projektarbejdet har fået en så stor rolle, 

og hvilke styrker og udfordringer, det 

giver os. og så arbejder vi i særlig grad 

med, hvordan vi designer og praktise-

rer det robuste projektarbejde. Rækken 

tager afsæt i bøgerne ’Projektarbejdets 

kompleksitet – viden, værktøjer og læ-

ring’ samt ’Robust organisationsforan-

dring’ (Samfundslitteratur).

30/04:  Projektarbejde som  
organiseringsform

07/05:  Projektarbejdets faser  
og styring

14/05:  Teamets sammensætning  
og dynamik

21/05:  Facilitering af involverende 
meningsfulde processer

28/05:  Kommunikation og feedback 
i projektarbejdet

04/06:  Kompleksitet og læring i 
projektarbejdet

Intelligens i ledelse

Holdnummer: 1912-390
Tid: 28/5, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Lena Uldall, cand.mag. i 
antropologi og organisationspsykologi og 
chefkonsulent, Uldall Consult

Er du optaget af at udvikle dit eget le-

derskab? Vil du styrke din praksis, når 

du arbejder med relationer og teams? 

og vil du lære at skabe motivation for 

udvikling og forandring hos dig selv og 

andre? Forelæsningen giver dig indsigt 

i, hvordan du kan bruge de tre intelli-

genser i dit arbejde som leder. du får 

konkrete redskaber til, hvordan du kan 

håndtere din egen emotionelle intel-

ligens. Vi træner din evne til at lytte 

empatisk på flere niveauer gennem din 

sociale intelligens. og du bliver inspi-

reret til at bruge metoder, der udvikler 

teamets systemintelligens med henblik 

på at skabe det mest effektfulde team. 

Forløbet foregår i en vekselvirkning 

mellem oplæg, dialog og træning i min-

dre grupper.
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Den retoriske værktøjskasse

Holdnummer: 1922-062
Tid: 3/9, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

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 for en værktøjskasse fuld af retoriske hjæl-

pemidler. Få et grundigt indblik i kommunika- 

tionens forskellige facetter og en række konkrete 

redskaber til at blive en bedre kommunikator.

03/09:  Introduktion til retorikkens verden. 
Heidi Jønch-Clausen, ph.d. og adjunkt 

ved Center for Journalistik, Syddansk 

Universitet

10/09:  Retorisk argumentation.  
Heidi Jønch-Clausen, ph.d. og adjunkt 

ved Center for Journalistik, Syddansk 

Universitet

17/09:  Forberedelse der fremmer dit nærvær. 
ida Borch, kommunikationsrådgiver, 

orator og ekstern lektor i kommunikati-

on, Copenhagen Business School

24/09:  Kropssprogets betydning – om præ-
sentation, stemmebrug og nervøsitet. 
ida Borch, kommunikationsrådgiver, 

orator og ekstern lektor i kommunikati-

on, Copenhagen Business School

01/10:  Giv teksten liv. Andreas Graae, 

ph.d.-studerende i kulturvidenskab, 

Syddansk Universitet

08/10:  Fortællinger, der gør en forskel.  
Stefan iversen, lektor i nordisk sprog  

og litteratur, Aarhus Universitet

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: 1922-013
Tid: 29/9, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
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.

Lederens værktøjskasse  
– klar kommunikation

Holdnummer: 1922-012
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
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 ledelses-

kommunikation handler om mere end blot at 

”udrulle” dine budskaber og visioner til medarbej-

derne. Undersøgelser viser, at medarbejderenga-

gement 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 resultater med kommu-

nikationen? og hvilke kommunikationsformer bør 

du anvende? Forløbet tager afsæt i bogen ’ledel-

seskommunikation’ (Samfundslitteratur).

Kreativitet og innovation  
i teori og praksis

Holdnummer: 1922-090
Tid: 23/10, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Brian Frandsen, designer og inno-
vationskonsulent, Fandenivoldsk Forandring og 
Alexandra Benedicte Collin, kommunikations- og 
innovationskonsulent, Benedicte Kommunikation

Kreativitet og innovation er buzzwords, som bli-

ver brugt i flæng. Vi skal fremme kreativitet på 

arbejdspladsen, og den innovative medarbejder 

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

kun har et mudret billede af, hvad kreativitet og 

innovation er. Forløbet henvender sig til dig, der 

har lyst til at udforske kreativitet og innovation i 

dybden. Få en kombineret teoretisk og praktisk 

forståelse af begreberne fra forskellige vinkler og 

lær, hvordan du skaber rammen for nytænkning 

og udvikling i arbejdslivet. Bliv klogere på, hvor-

dan du omsætter begreberne til praksis – til gavn 

for dig selv og din organisation. På forløbet vil 

vi undersøge, eksperimentere og sammen blive 

klogere på, hvordan man opbygger, understøtter 

og træner et kreativt mindset.

Kvinde kend din karriere

Holdnummer: 1922-030
Tid: 11/12, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
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 her-

sker i bedste velgående, når vi snakker ledelse. 

Velkommen til en aften, hvor vi stiller skarpt på, 

hvordan vi gør det ligeså attraktivt for kvinder 

som for mænd at søge magtfulde positioner i 

samfundet. 

Ordet fanger – kunsten at 
overbevise og inspirere

Holdnummer: 1922-006
Tid: 28/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, special- 
konsulent, Folketingets Administration

Alle kender situationen, hvor det er 

nødvendigt at sige nogle velvalgte ord. 

ord som kan bevæge andre til at følge 

en idé, acceptere en undskyldning eller 

skabe en særlig følelse af fællesskab. 

Politikere, undervisere, lægmænd – alle 

har brug for at mestre situationerne, 

når de opstår. nogle gange med god 

tid til forberedelse, andre gange helt 

spontant. Skal ordene bevæge publi-

kum, så du får succes og taktfaste klap-

salver, skal de være velvalgte. der er 

ikke plads til slinger i valsen, hvis pub-

likum skal bevare tilliden og acceptere 

dine ord som ærlige og fornuftige. det 

kræver perfekt timing af pauser, bevæ-

gelser, ansigtsudtryk og betoninger – 

og det kan læres. Forelæsningen giver 

et indblik i elementære dele af det at 

kunne gribe ordet og tager udgangs-

punkt i bogen ’ordet fanger – kunsten 

at overbevise og inspirere’ af Michael 

Ejstrup (Akademisk Forlag).

Inviter dine 
lederkolleger med 
til ’intelligens i 
ledelse’. Se side 18.
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Lone Kølle Martinsen 
Seniorforsker i historie, Aarhus Universitet

Det lå ikke i kortene, at Lone Kølle Martinsen skulle 
beskæftige sig med Grundtvig på fuld tid, men hun er 
kommet på andre tanker og er nu at finde på Grundtvig 
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 grundtvi-

gianismen 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 kvin-

debegrebet. ”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”, fortæller hun. Men 

Grundtvigs positive tanker er blevet overset i de seneste 50 års kvin-

dedebat. 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 mener, at det er vig-

tigt at beskæftige sig med kvindebegrebet hos Grundtvig, da det vi-

ser, at dansk kvindehistorie kan skrives længere tilbage end sit tradi-

tionelle 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 væ-

ret 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-elitær, 

han kunne have det svært med parnasset, og det kan jeg, som før-

ste-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-afstemningen i 1972 – noget man kan læse 

mere om i den nye udgivelse ’Konfliktzonen danmark’. Bogen hand-

ler 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

”Grundtvig og jeg er blevet 
rigtig gode venner”
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Kunsten at glædes

Holdnummer: 1912-057
Tid: 15/1, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Bay-Hansen, special-
læge 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. 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 fokus på at 

kultivere fællesglæden og medglæ-

den. 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 samt øge din robusthed mod 

stress. Undervisningen tager afsæt i 

bogen ’Medglæde – kunsten at glæde 

sig med andre’ (Forlaget Ella).

Flow i hverdagen

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

Flow er en positiv, koncentreret til-

stand, hvor al opmærksomhed er sam-

let om en bestemt aktivitet, som er så 

krævende og engagerende, at man må 

anvende mange mentale ressourcer 

for at klare den. Tidsfornemmelsen 

forsvinder, og man glemmer sig selv. 

Flowtilstande anses for et af de mest 

effektive værktøjer inden for positiv 

psykologi til at skabe varige positive 

tilstande. det gælder fx engagement, 

tilfredshed, indre motivation, arbejds- 

og livsglæde samt mental og fysisk 

sundhed. Forskning dokumenterer i 

stigende grad disse effekter. Men hvad 

er flow egentligt? Hvilke fordele er der 

forbundet med at være i flow, og hvor-

dan kan man konkret bringe sig selv 

mere i flow i hverdagen – både på ar-

bejdet og privat? 

Indblik i psykiatrien

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

omkring 300.000 danskere er i dag i behandling med ’lyk-

kepiller’ mod depression, og det skønnes, at ca. hver femte 

dansker på et tidspunkt i livet rammes af en angsttilstand. 

Alligevel hersker der fortsat mange tabuer og myter om 

psykiske lidelser og psykiatrisk behandling. i de senere år 

er der sket væsentlige fremskridt i forståelsen af psykiske 

lidelsers årsagsforhold, og mulighederne for behandling og 

forebyggelse er blevet meget bedre. Forelæsningerne gen-

nemgår en række psykiske lidelser og behandlingsmetoder. 

22/01:  Depression. Krzysztof Gbyl, speciallæge i 

psykiatri og ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center 

Glostrup, Center for neuropsykiatrisk depressi-

onsforskning

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

og overlæge, Psykiatrisk Center Hvidovre og 

Birgitte Bechgaard, ledende psykolog,  

Psykiatrisk Center Hvidovre

05/02:  Personlighedsforstyrrelser. Sebastian  

Simonsen, psykolog og ph.d., Psykoterapeutisk 

Center Stolpegård

12/02:  Stress. nanna Hurwitz Eller, overlæge, Bispebjerg 

Hospital

19/02:  Misbrug. Henrik Rindom, overlæge, Hvidovre 

Hospital

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

Region Hovedstadens Psykiatri

05/03:  Angsttilstande. Hans Henrik Jensen, lektor i 

medicinsk psykologi, Københavns Universitet

Psykologi  
og sundhed



Større trivsel med mindre 
klimabelastning

Holdnummer: 1912-231
Tid: 23/1, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Bæredygtighed er både vor tids stør-

ste udfordring og mulighed. Vi hører 

ofte om negative fremtidsscenarier; 

vi skal mindske vores energiforbrug, 

overflod af elektronik, rejser og andre 

forbrugsgoder. de nødvendige foran-

dringer er presserende. Men livsstilstil-

valg kan gøre det muligt at kombinere 

en høj grad af trivsel med en høj grad 

af bæredygtighed – fx når vi tager 

cyklen frem for bilen. i uddannelses-

institutioner kan dannelse skabe livs-

kvalitet, når vi bl.a. lærer vores børn 

om et bæredygtigt ressourceforbrug. i 

arbejdslivet kan bæredygtighed skabe 

meningsfyldt og motiverende arbejde 

og gøre virksomheder konkurrence-

dygtige med grønne visioner og tiltag. 

Vær med til at undersøge muligheder-

ne, når eksperterne præsenterer den 

nye forskning.

23/01:  Familien og hverdagslivet. 
Mikael Bellers Madsen,  

cand.scient.soc, projektleder, 

ConCiTo

30/01:  Bæredygtig dannelse i 
uddannelsesinstitutionerne. 
Jeppe læssøe, professor MSo 

emeritus, danmarks institut 

for Pædagogik og Uddannelse

06/02:  Bæredygtighed i organisati-
oner og arbejdslivet. Simon 

Elsborg nygaard, konsulent og 

postdoc i bæredygtighedspsy-

kologi, Aarhus Universitet

Stoisk ro i hverdagen

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

For mange af os bliver hverdagen et kapløb med 

tiden, når vi på én gang skal være den perfekte 

forælder, den udviklingsorienterede medarbej-

der og det selvbevidste menneske, der holder 

krop og sind i topform. ingen ønsker at gå i stå 

eller gå glip af noget. Men tempoet kan blive så 

højt, at vi mister fokus og overblik. Udtrykket ’at 

have en stoisk ro’ bruges om personer, der har et 

fuldstændigt overblik og en uændret væremåde, 

uanset hvad der sker. det er ikke uden grund, at 

stoicismen de seneste årtier har vundet fornyet 

fokus inden for såvel filosofi, psykologi og psyko-

terapi. Bliv grundigt introduceret til stoicismens 

livsfilosofi, og hør, hvad den stoiske tilgang har 

at tilbyde det moderne menneske. 

Kunsten at dvæle i dialogen

Holdnummer: 1912-090
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Pris inkl. bog: 655 kr., studerende 485 kr.  
(bog værdi 279 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- 
og sportspsykologi, Københavns Universitet

ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme 

og nyttige for den enkelte person. det er vigtigt 

at forstå såvel den sociale som den organisato-

riske ramme for samtalen for at kunne give den 

værdi og mening. dialogen er med til at sikre os 

et holdepunkt og en integritet i vores måde at 

agere i verden på. Hvis vi dvæler i dialogen, åb-

ner der sig nye muligheder for en grundlæggen-

de 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 samta-

le, som i sidste ende kan hjælpe dig til at finde 

dit etiske ståsted og egne personlige værdier. 

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

for en introduktion til at være dialogholder for 

professionelle, transformative og støttende sam-

taler. Undervisningen bygger på bogen ’Kunsten 

at dvæle i dialogen’ (dansk Psykologisk Forlag), 

som kan tilkøbes forelæsningerne. 

Sex – kun for kvinder

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

Sex kan være en kilde til glæde, velvære, af-

slapning, nærvær og samhørighed, men også til 

smerte, sorg og bekymring. 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 til-

trukket af, og har de lov til at følge deres lyst? 

Hvad betyder hormonerne, findes g-punktet, og 

hvor lang tid tager det at få orgasme? du kan 

også få indblik i, hvad en sexologisk behandling 

går ud på. Hør ditte Trolle og lillan Kempf, der 

begge er gynækologer og sexologer, fortælle om 

kvinders seksuelle længsler, lyster og problemer i 

alle aldre. Undervisningen tager bl.a. afsæt i tæn-

kepausebogen ’Sex’ (Aarhus Universitetsforlag), 

som er inkluderet i prisen.

Skidt og kanel  
– om tilsætningsstoffer, E-numre og 
kunstige sødemidler

Holdnummer: 1912-229
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 12.15-16.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Esben Skipper Sørensen, professor i 
molekylær ernæring, Aarhus Universitet

Er det sundhedsskadeligt at indtage farvestoffer 

fra vingummi, spise kødpålæg med nitrit eller 

drikke sodavand med kunstige sødestoffer? Som 

forbruger kan det være en jungle at finde rundt 

i, men hvad siger forskningen? Alle har behov for 

mad, og langt de fleste danskere er afhængige 

af at købe de fødevarer, der udbydes i almindeli-

ge dagligvarebutikker. Mange af disse fødevarer 

indeholder naturlige eller industrielt fremstillede 

tilsætningsstoffer. disse stoffer tilsættes for at 

øge holdbarheden af fødevaren eller for at æn-

dre dens udseende, farve, smag eller tekstur. 

Men hvad er tilsætningsstoffer egentligt for no-

get? denne dag vil vi komme rundt om tilsæt-

ningsstoffernes historie, natur, godkendelser og 

om de har helbredsmæssige effekter. 

Psykologi  
og sundhed

livsglæde. Hvor 
finder du glæde? 
Start på side 22
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Hør hvad jeg tegner  
– om at forstå børns intentioner

Holdnummer: 1912-241
Tid: 4/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Anja Kirkeby, master i børne- og 
ungdomskultur og æstetiske læreprocesser, lektor i 
pædagogik, Professionshøjskolen 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 forholde 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 pro-

dukter og ikke som udtryk for kommunikation. 

Søger man at forstå kommunikationen og pro-

cessen bag tegningen, opdager man, at børns 

intentioner med at tegne er meget mere mang-

foldige, end teorierne kan rumme. Undervisnin-

gen er baseret på bogen ’Hør, hvad jeg tegner!’ 

(Akademisk forlag). Forelæsningen henvender 

sig til forældre, bedsteforældre og det pædago-

giske arbejde i daginstitutionen og skolen.

Musikken og hjernen

Holdnummer: 1912-228
Tid: 12/3, 1 tirsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Ryberg, professor i 
etik og retsfilosofi, Roskilde Universitet

Musik har en meget stor betydning for 

mange mennesker. der er næsten in-

gen, der ikke har glæde af musik. Men 

hvad ved vi forskningsmæssigt om, 

hvordan musik påvirker mennesker? 

Hvad karakteriserer fx store musiske 

oplevelser? Hvorfor har vi ofte større 

glæde af velkendt musik, end af mu-

sik vi hører første gang? Hvordan kan 

musik udtrykke følelser? og kan det at 

udøve eller lytte til musik gøre os klo-

gere? Få indblik i en række af de nyeste 

psykologiske og neurovidenskabelige 

studier, der søger at afdække disse 

spørgsmål.

Børns udvikling

Holdnummer: 1912-167
Tid: 2-3/3, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Krøjgaard, professor i udviklings-
psykologi, Aarhus Universitet

Er spædbørns motoriske formåen vigtig for de-

res intellektuelle udvikling? Hvordan lærer børn 

at forstå andre menneskers hensigter og anta-

gelser? og hvordan tilegner børn sig et sprog? 

Forskning i børns udvikling har gennemgået en 

rivende udvikling igennem de seneste 30 år. Tid-

ligere var udviklingspsykologien primært præget 

af enkelte altomfavnende teorier som eksempel-

vis Freuds og Piagets. i dag tegnes faget snarere 

af en lang række ”mini-teorier”, der ikke hævder 

at kunne give en samlet beskrivelse af børns ud-

vikling, men som til gengæld hver især giver et 

mere dækkende billede af dele af børns udvik-

ling. Få indblik i børns perceptuelle og intellek-

tuelle udvikling, deres følelser og temperament, 

sprogudvikling, forståelse af andre mennesker, 

og hvordan de husker. Fokus vil især være på 

førskolebørn. 

Eksistentiel psykologi

Holdnummer: 1912-213
Tid: 3/3, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.mag. i 
idéhistorie, master i humanistisk sundhedsviden-
skab og ph.d. i psykologi

Hvad er mon formålet med vores liv? det spørgs-

mål stiller mange af os i en tid, hvor der mangler 

plads til at være menneske. derfor er den eksi-

stentielle psykologi særligt populær netop nu. 

Eksistentiel psykologi er en psykologi, der un-

derstreger de sider af livet, som adskiller os fra 

dyrene og gør os til mennesker, der lever sam-

men med andre mennesker. denne psykologi er 

inspireret af filosofien og handler om at kunne 

opdage meningen med livet og finde retning i til-

værelsen. desuden undersøger den eksistentiel-

le psykologi, hvordan vi kan møde kærligheden 

og elske andre, samtidig med at vi kan lære at 

være alene med os selv. Hvordan kan vi over-

komme angsten for døden, mens vi engagerer os 

fuldt ud i livet? og hvordan kan vi træffe gode 

valg i tilværelsen, samtidig med at vi skal hånd-

tere både modgang og medgang?

”  Små børns forståelse for, hvad andre mennesker 
ved eller ikke ved, adskiller sig markant fra den 
voksnes. Det kommer fx tydeligt til udtryk, hvis 
man leger gemmeleg med en 3-årig. Ikke sjældent 
gemmer den 3-årige sig gentagne gange det 
samme sted, og måske fortæller den 3-årige 
ligefrem, hvor han eller hun vil gemme sig, hvilket 
inden for gemmelegens logik må siges at være en 
uhensigtsmæssig strategi!”

Peter Krøjgaard
professor i udviklingspsykologi, Aarhus Universitet
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Selvbestemmelse  
og motivation

Holdnummer: 1912-164
Tid: 19/3, 4 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Mennesker kan motiveres af en aktivi-

tet, fordi den er interessant, spænden-

de eller sjov i sig selv. Eller motiverin-

gen kan findes uden for aktiviteten i 

form af belønninger, trusler, repriman-

der eller pres. Et stort internationalt 

forskningsprogram peger på, at alle 

mennesker har tre psykologiske be-

hov: behov for autonomi, kompetence 

og samhørighed. Hvor behovene ikke 

tilgodeses eller ligefrem modarbejdes, 

viser sindet sin sårbarhed, og psykisk 

lidelse indtræder. Trods det tegner teo-

rien om selvbestemmelse et lyst og hel-

hedspræget menneskesyn, der har stor 

praktisk relevans for forældre, undervi-

sere, ledere og behandlere. Få indblik i 

selvbestemmelsesteorien, og bliv klo-

gere på motivation, psykologiske behov 

og menneskelig opblomstring.

19/03:  Hvad motiverer mennesker? 
nina Tange, cand.scient.soc., 

master i positiv psykologi og 

projektleder, Aarhus Universitet

26/03:  Behovspsykologi: At fremme 
trivsel og motivation hos 
elever og lærere. louise 

Klinge, ph.d., skoleforsker og 

skolekonsulent

02/04:  Det selvbestemmende sind: 
Om psykisk lidelse og trivsel. 
Sofie Egmont-Petersen, ma-

ster i psykologi, psykoterapeut

09/04:  En videnskabelig teori om 
menneskers potentialer, sår-
barheder og opblomstring. 
ib Ravn, lektor i organisato-

riske videnprocesser, Aarhus 

Universitet

Relationskompetencer  
– styrk dine relationer

Holdnummer: 1912-230
Tid: 20/3, 4 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164
Underviser: Rikke Dinnetz, cand.mag i kommuni-
kation, journalist og forfatter

Relationer er det vigtigste, vi har. Hvordan vo-

res relationer er, har direkte indflydelse både på 

vores personlige livskvalitet, trivsel på jobbet og 

på vores helbred. Relationskompetencer dækker 

over kunsten at se og møde et andet menneske, 

som det er – uden at ville lave det om. det kræ-

ver selvindsigt at udvikle en stærk relationskom-

petence. den gode relationskompetence afgør, 

hvordan vi som mennesker kan blive bedre til 

at komme i kontakt med os selv og andre. Med 

afsæt i ny såvel som klassisk forskning inden for 

psykologi og kommunikation giver forelæsnings-

rækken dig indsigter, øvelser og konkrete værk-

tøjer, der styrker dine relationer på arbejdsplad-

sen, i familien – og til dig selv.

20/03:  Styrk kontakten med dig selv og an-
dre: Selvrefleksivitet, selvafgrænsning 
og empati

27/03:  Kommunikation, der styrker relationer: 
Ligeværdighed, positiv kommunikation 
og aktiv lytning

03/04:  Bliv bevidst om dit tilknytningsmøn-
ster, og hvilken indflydelse det har på 
dine relationer

10/04:  Hvordan bliver vi relationskompeten-
te forældre, der styrker vores børns 
selvværd? 

Tilbage til samtalen

Holdnummer: 1912-200
Tid: 25/3, 3 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Vi lever i en tid med hurtig online kommunikati-

on, hvor vi hele tiden har mulighed for at være 

til stede i flere samtaler på én gang. i dette for-

løb sætter vi spot på den dybe, fokuserede og 

nærværende samtale, og undersøger hvordan 

den bidrager til hverdags- og arbejdsliv. det er 

både en kunst og en videnskab at samtale. Så 

hvordan gør man, og hvad kan samtalen? Hvor-

når bliver den berigende for alle parter, giver nye 

indsigter, færre misforståelser og tættere bånd? 

Tre eksperter giver dig tre forskellige vinkler på 

samtalen. Hør om det filosofiske grundlag, psy-

kologiens værktøjer og få indblik i den professio-

nelle samtale, hvor vi bl.a. dykker ned i samtalens 

rolle i forbindelse med møder. Vær med, og styrk 

samtalen med dine venner, din partner, nye be-

kendtskaber eller professionelt. 

25/03:  Filosofien og samtalen. Carsten Fogh 

nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, 

Aarhus Universitet

01/04:  Psykologiens teorier og værktøjer til 
den gode samtale. Asger neumann, 

psykolog og ekstern lektor i psykologi, 

Aarhus Universitet

08/04:  Samskabende møder – den profes-
sionelle samtale. linda Greve, ph.d. i 

virksomhedskommunikation og under-

visningsudvikler, Aarhus Universitet
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En god mavefornemmelse  
– bakterier

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

i vores tarmsystem lever omkring 1,5 

kg bakterier i et tæt fællesskab med os 

som vært. Ved at sikre bakterierne et 

gunstigt og næringsrigt miljø, udfører 

bakterierne til gengæld en række livs-

vigtige funktioner. de hjælper os med 

at nedbryde og optage næringsstoffer, 

bidrager til dannelse af visse vitaminer 

og hormoner og er således afgørende 

for vores daglige liv. Vi har alle vores 

egen unikke, beskyttende bakterie-

sammensætning. dog tyder nyere 

forskning på, at en ugunstig sammen-

sætning af disse bakterier er forbundet 

med en række tilstande og sygdomme 

som fedme og type 2-diabetes. Bliv 

klogere på, hvilken betydning tarmens 

bakterier har for vores sundhed og 

sygdomme, og hør mere om, hvordan 

påvirkning af tarmens bakteriesam-

mensætning kan være en del af frem-

tidens behandlingsformer.

27/03:  Hvad er bakterier? Martin  

iain Bahl, seniorforsker i  

tarmmikrobiologi, dTU  

Fødevareinstituttet

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

i klinisk ernæring, Københavns 

Universitet

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

i tarmbakterier, The novo 

nordisk Foundation Center 

for Basic Metabolic Research, 

Københavns Universitet

Gør dit barn til en drømmebygger

Holdnummer: 1912-188
Tid: 30/3, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Johan Frederik Banzhaf, studieadjunkt 
i præstationspsykologi, Aalborg Universitet

Børn drømmer uden begrænsninger om livets 

muligheder. dog bliver de fleste som voksne fan-

get i middelmådighedens greb, og deres drømme 

reduceres til et fjernt minde. Hvad er det, vi kom-

mer til at gøre ved vores børn? Undersøgelser 

dokumenterer en eksplosion i unges interesse 

for at blive iværksættere. Men karaktertræk og 

færdigheder, som kendetegner succesfulde selv-

stændige, er ikke på skolens dagsorden. derfor 

er vi nødt til at gentænke vores egen tilgang, så-

fremt vi vil klæde vores børn på til et liv på egne 

præmisser. dagen tager afsæt i entreprenørskab 

og forskning inden for talentudvikling, neurobio-

logi og præstationspsykologi. dagen henvender 

sig til forældre, bedsteforældre, pædagoger og 

alle andre, der vil hjælpe børn til at opleve verden 

som et fascinerende eksperimentarium fremfor 

en endeløs kampplads.

Temasøndag om kærlighed

Holdnummer: 1912-253
Tid: 31/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Filosofi har med kærlighed at gøre – dens eget 

navn betyder faktisk ’kærlighed til visdom’. der-

for er en filosofisk tilgang til kærligheden både et 

kursus om følelsen og en introduktion til filoso-

fien selv. Psykologien behandler de sindstilstan-

de, vi oplever som mennesker – både de hårde 

og de opløftende, fx hvad der sker 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 

fænomenet kærlighed fra tre vinkler – filosofiens, 

psykologiens og historiens. 

10.00:  Psykologien. Asger neumann, psykolog 

og ekstern lektor i psykologi, Aarhus 

Universitet

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

filosofi, Aarhus Universitet

14.15:  Historien. Katrine Frøkjær Baunvig, 

leder af Grundtvig Centeret, Aarhus 

Universitet

Sæt turbo på retningen mod  
dit drømmeliv

Holdnummer: 1912-186
Tid: 31/3, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Johan Frederik Banzhaf, studieadjunkt 
i præstationspsykologi, Aalborg Universitet

Har du kurs mod dine drømme? og er du tilfreds 

med tempoet? invester en dag og lær, hvordan 

du optimerer anvendelsen af din hjernes fanta-

stiske potentiale. du bliver gennem dagen in-

troduceret til strategier, værktøjer og konkrete 

anbefalinger, som er direkte anvendelige i dit 

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

skud; evnen til at bryde fri uden at svigte dine 

eksisterende forpligtigelser. dagen er baseret på 

den nyeste forskning inden for neurofysiologi, 

motivations- og præstationspsykologi, og struk-

tureres så din forståelse og praktiske anvendelse 

er i højsædet. Hvis du ønsker at leve et ekstraor-

dinært og meningsfyldt liv – og ønsker konkrete 

værktøjer til at sætte farten op i realiseringen af 

dine drømme – er denne dag for dig! 

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

Johan Frederik Banzhaf
Studieadjunkt i præstationspsykologi,  

Aalborg Universitet
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Slip bekymringerne

Holdnummer: 1912-342
Tid: 11/4, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: Pia Callesen, forfatter, cand.psych. og 
ph.d. i metakognitiv terapi samt klinikchef, Center 
for Kognitiv og Metakognitiv Terapi

Vi taler, tænker og analyserer i et væk i et forsøg 

på at tømme rygsækken for dårlig bagage. Men 

psyken skal ikke betragtes som en rygsæk. ifølge 

ny forskning inden for metakognitiv terapi bør 

sindet i stedet betragtes som en si, hvor alt pas-

serer – med mindre vi aktivt vælger at fastholde 

det. Bruger vi mange timer dagligt på at speku-

lere og bekymre os om, hvordan vi skal løse et 

problem, tapper vi os selv for energi og livsglæ-

de. 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 bo-

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

Et bedre liv med kunst og kultur

Holdnummer: 1912-171
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Underviser: Per Thorgaard, overlæge,  
Aalborg Universitetshospital

Musik, teater, læsning og dans. Mange steder i 

udlandet eksisterer kulturelle og kunstneriske til-

bud allerede som en del af medicinskabet – med 

dokumenteret effekt. Forskning viser, at menne-

sker, der deltager i kunst, kultur og kreative ak-

tiviteter, kan opnå øget selvtillid, trivsel og mo-

tivation, forbedre sociale relationer og mindske 

depression og angst. Kulturoplevelser kan også 

reducere blodtryk og styrke immunforsvar. inden 

for de seneste år har danske politikere også fået 

øjnene op for området, og i flere kommuner ud-

skrives nu kultur på recept. Hvordan virker det? 

Hvad er det ved kulturen, der har positive effek-

ter? og hvordan bruges det i praksis? oplev en af 

landets førende eksperter sætte fokus på kultu-

rens positive og medicinske effekter. 

Sunde børns problemer

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

Emma på tre år afviser sin mor og vil 

kun have hjælp af sin far. 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, selv om 

nogle har afgrænsede problemer. Sær-

ligt fordi det i mange tilfælde er muligt 

for forældrene selv at afhjælpe proble-

merne. Undervisningen giver indblik 

i basal psykologisk viden om børns 

udvikling og henvender sig til såvel 

forældre og bedsteforældre som pæ-

dagoger, undervisere og psykologer. 

Aftenen tager afsæt i bogen ’Sunde 

børns problemer’ (Akademisk Forlag), 

som kan tilkøbes forelæsningen. 

Alt hvad du bør vide om psykologi

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

Hvordan fungerer menneskets hukommelse, 

hvad påvirker vores sociale adfærd, og hvordan 

udvikles vores personlighed? Psykologi handler 

om at forklare, hvorfor vi mennesker oplever, 

føler, tænker, handler og udvikler os, som vi gør. 

Få indblik i de vigtigste milepæle inden for psy-

kologi, og bliv introduceret til den nyeste viden 

på området. Forelæsningerne giver desuden red-

skaber til refleksion og analyse af psykologiske 

problemstillinger. Bliv klogere på dig selv, og få 

en bedre forståelse og respekt for menneskers 

forskelligheder.

29/04:  Socialpsykologi. Per Schultz Jørgensen, 

professor emeritus i socialpsykologi, 

Aarhus Universitet

06/05:  Læringspsykologi. Frans Ørsted An-

dersen, lektor i uddannelsesforskning, 

Aarhus Universitet

13/05:  Udviklingspsykologi. Peter Krøjgaard, 

professor i udviklingspsykologi, Aarhus 

Universitet

20/05:  Kognitionspsykologi. Robin døngart, 

ekstern lektor i psykologi, Københavns 

Universitet

27/05:  Personlighedspsykologi. Jesper dam-

meyer, lektor i personlighedspsykologi, 

Københavns Universitet

03/06:  Anvendt psykologi. Thomas Koester, 

cand.psych., FoRCE Technology, Afde-

lingen for Anvendt Psykologi
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Optimer din hjerne

Holdnummer: 1912-345
Tid: 30/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Hver eneste dag har vi brug for at hu-

ske, lære og navigere i en verden fyldt 

med informationer. det er kroppens 

suveræne kommandocenter, hjernen, 

der løser disse opgaver. Men hvordan 

fungerer hjernen egentlig? Hvilke dele 

af hjernen bruger vi hvornår, og hvor-

for 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 koncentrationsev-

ne og blive endnu bedre til at prioritere 

og tage beslutninger i hverdagen. Få 

inspiration til at optimere din hjerne.

30/04:  Hjernen og hukommelsen. 
Albert Gjedde, professor i 

translationel neurobiologi, 

Syddansk Universitet

07/05:  Hjernen og læring. ole lau-

ridsen, lektor i undervisning 

og læring, Aarhus Universitet

14/05:  Hjernen og søvn. Poul Jørgen 

Jennum, klinisk professor i 

neurofysiologi og overlæge, 

Glostrup Hospital og Køben-

havns Universitet

21/05:  Hjernen og motion. Jesper 

lundbye-Jensen, lektor i neu-

rofysiologi og motorisk kontrol, 

Københavns Universitet

28/05:  Hjernen og stress. Karen Jo-

hanne Pallesen, lektor, biolog, 

ph.d. i sundhedsvidenskab, 

Aarhus Universitet

04/06:  Hjernen og aldring – få  
mest muligt ud af hjernen 
uanset alder. Ellen Garde, 

læge og hjerneforsker, Center 

for Sund Aldring, Københavns 

Universitet

Livet med Parkinson

Holdnummer: 1912-244
Tid: 29/4, 2 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Parkinsons sygdom er en af de mest 

almindelige neurologiske sygdomme i 

danmark. op imod 8.000 danskere li-

der af sygdommen, og dermed er også 

mange pårørende påvirkede af syg-

dommen. Typisk rammer sygdommen 

omkring 60-års alderen, men den kan 

også ramme yngre personer. de fleste 

kender symptomerne så som rysten, 

langsomme bevægelser og stivhed i 

musklerne, men ofte er der langt tid-

ligere tegn på sygdommen. Vi kender 

stadigvæk ikke årsagen til sygdommen, 

men vi bliver hele tiden klogere og klo-

gere på, hvordan sygdommen udvikler 

sig, og på hvordan den skal behandles. 

Hør, hvad den seneste forskning viser 

om årsag, symptomer, diagnosticering, 

behandlingsforløb og ikke mindst om 

den psykiske påvirkning af både pa-

tienter og pårørende. 

29/04:  Årsag, symptomer, diagnosti-
cering og behandling. Kristian 

Winge, overlæge i neurologi, 

Sjællands Universitetshospital

06/05:  Livet med Parkinson sygdom.  
Susanne ohrt, psykolog og 

specialist i sundhedspsykologi

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

Holdnummer: 1912-243
Tid: 30/4, 4 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164
Underviser: Jill Byrnit, cand.psych.aut. og ph.d. i  
evolutionspsykologi

Hvad er mennesket for et dyr? Evolutionspsykologien be-

skæftiger sig med den naturhistoriske udvikling af psykisk 

liv og ser bl.a. på, hvordan mennesket ligner og adskiller 

sig fra andre dyr inden for områder som seksualitet, valg af 

partner, yngelpleje, gruppeliv og personlighedens opbyg-

ning. internationalt er evolutionspsykologien et af de mest 

dynamiske og hastigt voksende områder inden for psyko-

logi, men er stadig et ret nyt område for de fleste danskere. 

i denne forelæsningsrække bliver vi, med brug af herlige 

dyreeksempler og praktiske ’lege’, klogere på, hvad menne-

sket egentligt er for et dyr, og hvordan vi ofte handler ud 

fra følelser og instinkter, når der er noget på spil i vores liv.

30/04:  Mennesket som artsvæsen
07/05:  Menneskelig seksualitet og pardannelse
14/05:  Mennesket i flok
21/05:  Menneskeligt samarbejde og snyd

Medicin på et semester

Holdnummer: 1912-204
Tid: 1/5, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,  
Tuborgvej 164

lægevidenskaben vil altid være et felt i rivende udvikling, 

hvor der opdages sygdomme og udvikles nye behandlings-

former. Hver dag arbejder lægerne for at holde os sunde 

og raske og praktiserer et grundigt detektivarbejde i jag-

ten på den rigtige diagnose eller behandling. dette arbejde 

kræver en grundlæggende forståelse for mennesket, krop-

pens anatomi og fysiologi, genetik, biokemi og meget an-

det. Forelæsningsrækken er en tour de force gennem me-

dicin med seks af Aarhus Universitets førende eksperter. 

01/05:  Anatomi og fysiologi. ole Bækgaard nielsen, 

institutleder og professor i medicinsk fysiologi, 

Aarhus Universitet

08/05:  Biokemi. Simon Glerup Pedersen, lektor i biomedi-

cin, Aarhus Universitet

15/05:  Immunologi. Trine Hyrup Mogensen, professor 

MSo i biomedicin, Aarhus Universitet

22/05:  Genetik. Thomas G. Jensen, institutleder og 

professor i medicinsk genetik, Aarhus Universitet

29/05:  Epidemiologi. Mette nørgaard, professor i epide-

miologi, Aarhus Universitet

05/06:  Personlig medicin. Claus Højbjerg Gravholt, 

professor i endokrinologi, Aarhus Universitet

Mød fem 
forskere, som 
bringer smilet 
frem. Forskning 
på slap line  
side 47
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Lev livet med  
Det Dobbelte KRAM

Holdnummer: 1912-130
Tid: 4/6, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Thybo, master i lære-
processer, PD. i alm.pæd. og fysioterapeut

de fleste af os kender de traditionelle 

KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol 

og Motion), der tilsammen er vigtige 

livsstilsområder med afgørende be-

tydning for vores fysiske helbred. 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; Kompeten-

cer, 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 for-

hold til din egen livskvalitet og dit ’psy-

kiske immunsystem’. Forelæsningerne 

bygger på bogen ’det dobbelte KRAM’ 

(Hans Reitzels Forlag).

Mindfulness

Holdnummer: 1922-110
Tid: 3/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164

dine tanker og følelser er helt afgørende for din oplevelse 

af livskvalitet. 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 observere tanker, følel-

ser og kropslige fornemmelser uden nødvendigvis at skulle 

reagere per impuls. det er herigennem muligt at forbedre 

humør, opmærksomhed, robusthed og empati samt ned-

sætte symptomer på stress, angst, depression og smerte. 

Få den nyeste viden om mindfulness i teori og praksis.

03/09:  Introduktion til mindfulness. Karsten Bidstrup 

Skipper, cand.mag. i idéhistorie

10/09:  Mindfulness og det stressede genom. Jesper 

dahlgaard, forskningsleder, docent, lektor, ViA 

Sundhed (ViA UC) og Klinisk institut (Aarhus 

Universitet)

17/09:  Mindfulness-baseret terapi til angst og depres-
sion. Jacob Piet Jakobsen, ph.d. i mindfulness, 

Aarhus Universitet

24/09:  Mindfulness og arbejdsliv. lone overby Fjorback, 

leder af dansk Center for Mindfulness, Aarhus 

Universitet, ph.d., klinisk lektor, overlæge og CFM 

certificeret MBSR-lærer

01/10:  Mindfulness i mødet med moderniteten. Martijn 

van Beek, lektor i antropologi, Aarhus Universitet

08/10:  Hjernen, stress og mindfulness. Karen Johanne 

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

Aarhus Universitet

Flow, krop og bevægelse 
50+ 

Holdnummer: 1922-095
Tid: 28/9, 1 dag, kl. 10.00-16.00
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Signe Højbjerre Larsen, 
adjunkt og ph.d. i parkour, Syddansk 
Universitet og Ilir Hasani, professionel 
parkourudøver og direktør i Team JiYo

i dag forbinder de fleste parkour med 

unge mennesker, der springer gennem 

byen, men filosofien bag parkour, de 

fysiske og mentale teknikker med fo-

kus på nærvær, flow og bevægelse er 

for alle og kan udføres på alle niveau-

er. Parkour har i den forstand ligheder 

med fx yoga og mindfulness i bevæ-

gelse, hvor der også er fokus på for-

bindelsen mellem krop og sind. denne 

dag kan alle 50+ være med, når vi stiller 

skarpt på bevægelsesfrihed, kreativitet 

og flow i parkour for ældre. Få forsknin-

gens svar på, hvad parkour er og kan, 

og mærk gennem praktiske øvelser, 

hvordan man på legende og kreativ 

vis benytter byens rum til at udforske 

kroppens fysiske potentiale og udfor-

dre egne mentale grænser. 

10.00:  Introduktion til parkour  
– teori og filosofi

14.00:  Parkour i praksis  
– udendørs øvelser i området

 

Motion gavner hjernen. Ved at få 
sved på panden kan man bl.a. styr-
ke hukommelse, koncentration og 
blive bedre til at prioritere og tage 
beslutninger.
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Kort og godt om vrede

Holdnummer: 1922-043
Tid: 9/10, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164
Underviser: Stine Bjerrum Møller, specialpsykolog og ph.d., 
leder af Forskningsenhed for Psykoterapi, Psykiatrisk Center 
Stolpegård

Vi kender alle til at hidse os for meget op. Fx i trafikken, 

eller når computeren igen arbejder for langsomt. og vi 

kommer måske til at bide af vores nærmeste under pres. 

Kan du genkende dig selv i ovenstående, er du helt nor-

mal. Alle oplever vrede, og undersøgelser viser, at de fleste 

af os bliver vrede flere gange om ugen. Men nogle gan-

ge 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 tager 

afsæt i ’Kort & godt om vrede’ (dansk Psykologisk Forlag).

Positiv psykologi i hverdagen

Holdnummer:  1922-109
Tid: 21/10, 5 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

Positiv psykologi er en nyere gren af psykologien, som 

fokuserer særligt på det velfungerende og det forebyg-

gende. 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 psy-

kologis teorier og metoder, og få indblik i, hvordan positiv 

psykologi både kan bruges til at forebygge problemer og til 

at gøre hverdagen mere interessant.

21/10:  Introduktion til den positive psykologi. Hans 

Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus Univer-

sitet samt ekstraordinær professor, north-West 

University, SA

28/10:  Mental robusthed i hverdagen. ida Thrane Hertz,  

cand.mag. i psykologi og kommunikation, special-

konsulent, Center for Mental Robusthed

04/11:  Foretagsomhed i hverdagen. Anne Kirketerp 

linstad, ph.d. i foretagsomhed og ekstern lektor, 

Aarhus Universitet

11/11:  Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus Universitet

18/11:  Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, autoriseret 

psykolog og ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center 

København

Sproget i hjernen  
– hjernen i sproget

Holdnummer: 1922-063
Tid: 24/11, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Ole Lauridsen, lektor i un-
dervisning og læring, Aarhus Universitet

i det daglige anser vi sproget for en 

selvfølgelighed, men når man går spro-

get efter i sømmene, er det noget nær 

et mirakel: lyde forenes til ord, ord til 

led, led til sætninger. Selve sprogevnen 

er placeret inde i hjernen, der koordine-

rer mundens bevægelser, kategoriserer 

ord og begreber, styrer grammatikken 

og bestemmer vores følelsesmæssige 

intonation, når vi taler. denne dag dyk-

ker vi ned i maskinrummet og kigger 

på, hvor sproget sidder i hjernen, og 

hvordan det fungerer. Hvordan lærer 

vi at tale, og hvordan tilegner vi os nye 

sprog og bruger dem, når modersmålet 

er på plads? og hvorfor er sprog over-

hovedet opstået? Få en grundlæggen-

de forståelse for sproget i hjernen.

Alt hvad du bør vide om  
anti-inflammatorisk levevis

Holdnummer: 1922-115
Tid: 4/12, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Jerk W. Langer, læge

Anti-inflammatorisk levevis er et af de 

nye buzz-words inden for sundhed. in-

flammation er en betændelsestilstand i 

kroppen, som på længere sigt kan på-

virke fx din hud, forværre småskader 

og øge træthed og hovedpine. Ved at 

omlægge til anti-inflammatorisk leve-

vis kan du modvirke disse symptomer 

på et svækket helbred. den nye livs-

stil har især fokus på kost, motion og 

søvn. læge og forfatter Jerk W. langer 

adskiller denne aften fup fra fakta på 

både underholdende, spændende og 

lærerig vis. Undervejs kommer du op 

at stå, får mange praktiske råd, et par 

gode grin samt et venligt skub bagi. 

Forelæsningen bygger bl.a. på bogen 

’21 Helbredende dage med Anti-in-

flammatorisk Kost’ (Politikens Forlag). 

Hvad alle bør vide om mænd

Holdnummer: 1922-080
Tid: 9/12, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Bay-Hansen,  
speciallæge og specialist i klinisk sexologi

de taler om skønhed, sundhed, følelser, 

sex og parforhold. og de læser om det 

i ugeblade, magasiner, bøger og littera-

tur. Kvinderne. Men hvad gør mænde-

ne? Med en praksisorienteret og forsk-

ningsbaseret tilgang gør læge og klinisk 

sexolog Jesper Bay-Hansen os klogere 

på mænd, mandesundhed og mandens 

seksuelle univers. Forelæsningen er bl.a. 

et opgør med de mange usande mande-

myter, vi alle, uanset køn, lever med. der 

er garanti for helt konkrete, forsknings-

understøttede budskaber om mænd 

og mandesundhed 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) købes til særpris.

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

Ole Lauridsen
lektor i undervisning og læring, 

Aarhus Universitet
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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.



Universets gåder

Holdnummer: 1912-381
Tid: 28/1, 5 mandage, kl. 17.30-19.15  
(ingen undervisning d. 11/2)
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Hvad kom før Big Bang? Hvad er neutrinoer? og 

hvad består mørkt stof af? Selvom kompetente 

videnskabsmænd gennem historien har dedi-

keret hele deres liv til at løse universets mange 

gåder, er der stadig flere spørgsmål end svar. og 

det er måske ikke så underligt, når man tænker 

på, at universet er 13,7 milliarder år gammelt og 

fyldt med mere end 100 milliarder galakser. Hver 

dag forsøger danske forskere at komme lidt tæt-

tere på en løsning af gåderne, og i denne fore-

læsningsrække får du mulighed for at møde fem 

af dem. Vi garanterer ikke, at du får svar på alle 

dine spørgsmål, men du får helt sikkert noget at 

tænke over. 

28/01:  Kosmiske stråler. Jens olaf Pepke  

Pedersen, seniorforsker i klimaændrin-

ger, dTU Space

04/02:  Gammaglimt. Johan Peter Uldall Fynbo, 

professor i astrofysik, niels Bohr  

instituttet

18/02:  Neutrinoer giver svar. Morten Medici, 

ph.d., forsker i eksperimentel subatomar 

fysik, Københavns Universitet

25/02:  Universets mørke stof. ole Eggers 

Bjælde, astrofysiker og undervisnings-

udvikler, Aarhus Universitet

04/03:  Universets oprindelse. Michael J.d. 

linden-Vørnle, astrofysiker og  

chefkonsulent, dTU Space

Tal

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

Tal er alle vegne. Vi ser dem måske ikke 

så tydeligt, men de er der. Vi måler og 

vejer som aldrig før, og tal styrer både 

vores individuelle hverdag og vores 

samfund og videnskab. Tal kan være 

tørre, men de kan også være fascine-

rende, næsten mystiske. de kan være 

synlige som klokkeslæt og busruter, 

hårdtslående som eksamenskarakterer, 

eller mere skjulte som dem, der indgår 

i videnskab og politiske beslutninger. 

nogle kan endda være bange for nogle 

tal eller have tal som personlige venner. 

Men hvad er de faktisk, disse tal? Hvor 

kommer de fra? Hvad kan de bruges til? 

og kan de misbruges? Tag med på en 

rundtur i tallenes ide- og kulturhistorie.

Den genetiske revolution

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

det er blot 65 år siden, de to videnskabsmænd 

Watson og Crick løste gåden om dnA-struktu-

ren – koden for vores arvemasse. Herefter eks-

ploderede studiet af genernes sammenhæng 

med vores sundhed og sygdom, og forskningen 

har åbnet op for en helt ny medicinsk anven-

delse af genetikken. i takt med de seneste års 

teknologiske udvikling, befinder vi os i dag i ’den 

genetiske revolution’, hvor genteknologien er 

blevet hvermandseje, og vi alle kan få lavet en 

personlig analyse, der afslører vores helt særlige 

genetiske træk. Vi kan fx undersøge risikoen for 

at blive syge i fremtiden eller ved hjælp af fo-

sterdiagnostik få mulighed for at fravælge børn 

med alvorlige sygdomme. Hør om opdagelsen af 

genetikken, udviklingen i 1900-tallet, og hvor vi 

er i dag. den genetiske revolution er i gang, og 

perspektiverne er enorme.

18/03:  Opdagelsen af arvemassen. Tobias 

Wang nielsen, professor i zoofysiologi, 

Aarhus Universitet

25/03:  Studiet af menneskets kromosomer. 
Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i human 

genetik og overlæge, Aarhus Universitet

01/04:  Den genetiske kode. Uffe Birk Jensen, 

lærestolsprofessor i klinisk genetik, 

Aarhus Universitet

08/04:  Genterapi og forbedring af mennesket. 
Thomas Vorup-Jensen, professor  

i biomedicin, Aarhus Universitet

Naturvidenskab  
og teknologi



På opdagelse i partiklernes verden

Holdnummer: 1912-471
Tid: 18/3, 4 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Vores opfattelse af verden på de allermindste 

og de allerstørste skalaer bliver undersøgt grun-

digere end nogensinde før. Ved large Hadron 

Collider accelereres protoner til enorme energier 

bl.a. i søgen efter viden om Universets tilstand 

i mikrosekunderne efter Big Bang. På Sydpolen 

måler iceCube på den spøgelsesagtige neutri-

no-partikel for eksempelvis at give svar på gåden 

om, hvorfor der ikke er mere antistof i Universet. i 

denne forelæsningsrække præsenterer forskerne 

de nyeste resultater og nogle af de opdagelser, 

der måske venter i fremtiden. Hvor lille er en pro-

ton, og hvordan bruger vi den til at lære om de 

fire naturkræfter? Hvordan virker verdens stør-

ste fysikforsøg? Hvad er en Higgs-partikel, og 

hvorfor var det interessant at finde den? Bestod 

Universet af en perfekt væske i øjeblikket efter 

Big Bang? og hvad kan neutrinoer fortælle os 

om en fjern galakse? Spørgsmålene er mange og 

fascinationsværdien i top i denne forelæsnings-

række om partiklernes verden.

18/03:  Partikelfysikkens forunderlige verden. 
Christian Bierlich, ph.d., forsker i teore-

tisk tungionsfysik, niels Bohr instituttet, 

Københavns Universitet

25/03:  Standardmodellen – og hvad så nu? 
Rosanna ignazzi, ph.d.-studerende i 

partikelfysik, Københavns Universitet

01/04:  Universets første sekund som eksperi-
ment. Freja Thoresen, ph.d.-studerende i 

eksperimentel tungionsfysik, niels Bohr 

instituttet, Københavns Universitet

08/04:  Neutrinoerne med svar fra det uendeli-
ge univers. Morten Medici, ph.d., forsker 

i astro- og partikelfysik, niels Bohr 

institutet, Københavns Universitet

Insekternes fascinerende liv

Holdnummer: 1912-233
Tid: 20/3, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

de er en kilde til frygt, fascination og 

føde. nogle af dem er giftige – andre 

er ganske harmløse. nogle af dem rå-

ber vi af i køkkenhaven, mens andre 

meget gerne må besøge havens frugt-

træer. insekterne er den mest artsrige 

dyregruppe på Jorden, og der lever 

insekter i stort set alle dele af verden. 

Fælles for insekterne er, at de er opdelt 

i tre dele (hoved, bryst og bagkrop), og 

at de har seks ben. Men herfra bliver 

forskellene meget markante, og insek-

terne kan inddeles i så diverse grupper 

som sommerfugle, myrer, bier og biller. 

På denne forelæsningsrække tager for-

skerne dig med helt tæt på insekternes 

fascinerende liv.

20/03:  Myrer. Hans Joachim  

offenberg, seniorforsker i 

plante- og insektøkologi,  

Aarhus Universitet

27/03:  Bier. Claus Rasmussen, ph.d., 

adjunkt i akvatisk biologi, 

Aarhus Universitet

03/04:  Biller. Philip Francis  

Thomsen, lektor i økologi, 

Aarhus Universitet

10/04:  Sommerfugle. Anne Eskildsen, 

ph.d. i biologi

Forbløffende naturfænomener

Holdnummer: 1912-379
Tid: 21/3, 4 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

Kan bakterier lede strøm? og hvordan klarer 

fugle et træk på adskillige tusinde kilometer på 

få dage? der er mange fantastiske naturfæno-

mener, der giver anledning til forbløffelse, forun-

dring og fascination. der er også meget ny viden 

at hente i naturen. Fx ved at studere dyrenes 

adfærd og fysiologi, som har nogle helt særlige 

særpræg sammenlignet med mennesket. natur- 

en afspejler også mange former for matematik, 

fx snefnuggenes krystaller, biernes sekskantede 

celler eller mindre synlige ting som geometriske 

figurer, kurver, talrækker og det gyldne snit. lad 

fire forskere give dig store øjne, når de belyser 

nogle af naturens genialiteter.

21/03:  Dyrenes fantastiske fysiologi. Mads 

Frost Bertelsen, dyrlæge og adjunge-

ret professor i zoologisk medicin, Zoo 

København og Københavns Universitet

28/03:  Kabelbakterier – levende ledninger. 
Casper Thorup, ph.d.-studerende i 

mikrobiologi, Aarhus Universitet

04/04:  Trækfuglenes gåder. Preben Clausen, 

seniorforsker i vildtbiologi, Aarhus 

Universitet

11/04:  Symmetri og matematik i naturen. 
Johan Peder Hansen, lektor i matematik, 

Aarhus Universitet

” Universets fødsel - Big Bang - var på alle 
måder en ekstrem begivenhed. Ved at stu-
dere universets tidligste barndom kan 
vi lære meget mere om, hvordan vores 
verden grundlæggende set er opbygget.”

Michael J.D. LInden-Vørnle
Astrofysiker og chefkonsulent, dTU Space

Naturvidenskab  
og teknologi
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Gravitationsbølger  
– ’En begivenhed der 
rystede verden’

Holdnummer: 1912-173
Tid: 26/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Thomas Tauris, professor i 
teoretisk astrofysik, Aarhus Universitet

nobelprisen i fysik 2017 gik til tre op-

havsmænd 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 svare på disse spørgsmål må vi 

omkring flere fysikrelaterede emner 

som relativitetsteori, bølger og elektro-

magnetisme, for at vi i den sidste time 

kan både se og høre, hvor eksotisk det 

univers, vi lever i, virkelig er.

Verdens vildeste opdagelser

Holdnummer: 1912-289
Tid: 29/4, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 930 kr., studerende 610 kr. (bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164

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

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

nogle mennesker er drevet af nysgerrigheden efter at for-

stå verden omkring os. de naturvidenskabelige erkendel-

ser har været afgørende for vores tænkning og dermed for 

vores kultur, historie og dagligdag. Tag med på opdagelse 

i vores fascinerende og forunderlige verden, og få det sto-

re perspektiv – og de små, sjove detaljer. Forelæsningerne 

tager afsæt i ’50 opdagelser. Højdepunkter i naturviden-

skaben’ (Aarhus Universitetsforlag), som kan tilkøbes fore-

læsningsrækken. 

29/04:  Verdensbilledet og den naturvidenskabelige 
revolution – fra Kopernikus til Newton. Hans 

Buhl, museumsinspektør, Steno Museet

06/05:  Universets udvidelse, Big Bang og planeter 
omkring andre stjerner. Hans Kjeldsen, professor 

i fysik og astronomi, Aarhus Universitet

13/05:  Mellem Himmel og Jord – helium og nordlys. 
Helge Stjernholm Kragh, professor emeritus i 

videnskabshistorie, niels Bohr instituttet, Køben-

havns Universitet

20/05:  Uforgængelig energi, elektromagnetisme og 
Jordens form. Keld nielsen, lektor i videnskabs-

studier, Aarhus Universitet

27/05:  Kampen mod epidemierne – vaccination, bakte-
rier og penicillin. Morten Arnika Skydsgaard, mu-

seumsinspektør i medicinhistorie, Steno Museet

03/06:  Evolutionen og genetikken. Tobias Wang nielsen, 

professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet

Fremtidens digitale 
teknologier

Holdnummer: 1912-472
Tid: 29/4, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

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. 

29/04:  Big Data. Bjarne Kjær Ersbøll, 

sektionsleder og professor 

i matematik og computer-

science, danmarks Tekniske 

Universitet

06/05:  Augmented Reality. Jens Emil 

Grønbæk, ph.d.-studerende i 

datalogi, Aarhus Universitet

13/05:  Blockchain. Kim Peiter 

Jørgensen, videnskabelig 

assistent, iT-Universitetet i 

København

20/05:  Internet of things (IOT). 
Sarah Renée Ruepp, lektor i 

telekommunikation, danmarks 

Tekniske Universitet og Martin 

nordal Petersen, lektor i 

telekommunikation, danmarks 

Tekniske Universitet
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Jordens og livets historie

Holdnummer: 1912-206
Tid: 30/4, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og i dette 

enorme tidsrum er der sket voldsomme geologi-

ske og biologiske forandringer. Forandringer der 

skabte de rette betingelser for, at liv kunne opstå. 

Tag med fire forskere på en rejse tilbage i tiden, 

og hør om de vigtigste begivenheder i Jordens 

udvikling, fra solsystemets dannelse til i dag. Hør, 

hvordan et bombardement af is-meteoritter fra 

rummet dannede Jordens oceaner. om vulkansk 

aktivitet og vanddamp, der skabte den livgiven-

de atmosfære. om dannelsen af de første encel-

lede organismer, som var kimen til evolution. og 

om fotosyntesen, der førte til Jordens nuværen-

de iltrige atmosfære, som skaber betingelserne 

for det liv, vi kender i dag. 

30/04:  Jordens dannelse og udvikling.  
niels Balling, lektor i geofysik, Aarhus 

Universitet

07/05:  Klimaet gennem Jordens historie. 
Marit-Solveig Seidenkrantz, professor i 

geologi, Aarhus Universitet

14/05:  Jordens udvikling – vulkaner, jord-
skælv og dannelsen af bjerge. david 

lundbek Egholm, professor i geologi, 

Aarhus Universitet

21/05:  Livets opståen og udvikling. Tobias 

Wang nielsen, professor i zoofysiologi,  

Aarhus Universitet

Jordens klima og klimaforandringer

Holdnummer: 1912-380
Tid: 1/5, 4 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad ved vi om 

klimaændringer over de sidste tusinder af år? 

Hvad sker der egentlig, når temperaturen stiger, 

og hvad betyder det for os i danmark og i resten 

af verden – for landbrug, fødevarer, fiskeri og 

energi? Bliv klogere på, hvorfor klimaændringer 

opstår, og hvad det rent faktisk har af konse-

kvenser. og få indblik i, hvad klimaændringer-

ne får af betydning for jordens og menneskets 

fremtid, hvordan vi kan imødegå ændringerne, 

og hvilke politiske problemstillinger, vi kommer 

til at stå overfor.

01/05:  Hvad er klima – om jordens klima-
systemer og de store kredsløb. Jens 

olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i 

klimaændringer, dTU Space

08/05:  Klimaforandringer – fra fortiden til i 
dag. Mads Faurschou Knudsen, lektor i 

geoscience, Aarhus Universitet

15/05:  Klimaforandringernes konsekvenser 
– globalt og lokalt. Jesper Theilgaard, 

stifter af klimaformidling.dk og  

klimaekspert på dR

22/05:  Fremtidens fødevarer og energi. 
Jørgen Eivind olesen, sektionsleder ved 

agroøkologi, Aarhus Universitet

Rumfartens historie  
og fremtid

Holdnummer: 1912-477
Tid: 7/5, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Efter niel Armstrong og hans team, 

som de første mennesker nogensinde, 

havde besøgt Månen i 1969, var for-

ventningerne til fremtidens rumfart 

store. de næste mål var baser på Må-

nen og Mars og bemandede missioner 

til Saturn og Jupiter. Men det er svært 

at spå om fremtiden og i særdeleshed, 

når den foregår i rummet. Teknologien 

udvikles hastigt – i dag er vores smart-

phones flere millioner gange hurtigere 

end de computere nASA brugte til at 

sende den første mand til Månen – 

men hvad betyder det for rumfarten? 

Hvor langt er vi egentlig? Hvorfor har 

vi ikke været på Mars endnu? Kommer 

vi til at kunne rejse gennem ormehul-

ler? og hvad er menneskehedens for-

ventninger og drømme for fremtidens 

rumfart? Tag med på en rejse gennem 

rumfartens historie, og få svar på, hvor 

fremtidens rumfart tager os hen.  

07/05:  Rumfartens historien – fra 
Apollo11 til Andreas Mogen-
sen. ole Baltazar Andersen, 

seniorforsker, danmarks 

Rumcenter

14/05:  Rumteknologiens udvikling  
– fra den kolde krig til 
SpaceX. Flemming Hansen, 

seniorkonsulent og CEo,  

Radiolab Consulting

21/05:  Fremtidens rumfart – hvor 
skal vi hen? Michael J.d. 

linden-Vørnle, astrofysiker og 

chefkonsulent, dTU Space

 

Det anslås, at 
mere end 550 
millioner så med 
på tv, da Neil 
Armstrong satte 
de første fodspor 
på Månen.
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Naturvidenskabens detektiver

Holdnummer: 1922-017
Tid: 4/9, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang 
fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Var det mon butleren, der gjorde det? Hvad var mordvåb-

net, og hvornår indtraf dødstidspunktet? Vi fascineres gang 

på gang af både krimiserier og kriminalromaner. Men for fle-

re forskere og eksperter er det virkelighed. de arbejder hele 

tiden på at hjælpe politiet med opklaringsarbejdet i både 

store og små kriminalsager. Usynlige dnA-spor og tandsæt 

kan hjælpe med at fastlægge identiteter på både forbryde-

re og ofre. Forgiftninger og misbrug kan afsløres gennem 

retskemien. og vi kan finde dødstidspunktet ved at kigge 

nærmere på de insektlarver, som lever af de døde kroppe. 

Få et unikt indblik i, hvordan naturvidenskabens eksperter 

arbejder som detektiver i kriminalitetens verden og hjælper 

med opklaringen af selv de mest komplicerede mordgåder.

04/09:  Hvad den døde krop afslører – retsmedicin.  
Asser Hedegård Thomsen, speciallæge i rets- 

medicin, Aarhus Universitet

11/09:  Tænder som kilde til detaljerede beviser hos 
både levende og døde – retsodontologi.  
dorthe Arenholt Bindslev, adjungeret professor, 

specialtandlæge, Aarhus Universitet

18/09:  Behandlet, påvirket eller forgiftet? – retskemi. 
Martin Worm-leonhard, retskemiker, Syddansk 

Universitet

25/09:  Maddiker, fluer og tiden efter dødens indtræ-
den – retsentomologi. Thomas Pape, lektor og 

kurator, Statens naturhistoriske Museum

02/10:  Forbryderens usynlige spor – retsgenetik. Bo 

Thisted Simonsen, afdelingsleder på Afdeling for  

Retsgenetik, Københavns Universitet

Da mennesket blev menneske

Holdnummer: 1922-114
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 12.15-16.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i human genetik 
og overlæge, Aarhus Universitet

Få indblik i, hvordan mennesket på kort tid ændrede sig fra 

at være et ganske almindeligt pattedyr til at blive Jordens 

mest dominerende art nogensinde. Tag med på en fanta-

stisk rejse gennem menneskets historie, og hør om, hvordan 

mennesket blev menneske. Forelæsningerne fortæller om 

menneskets oprindelse og udvikling fra aber over men-

neskeaber, abemennesker og neandertalerne til moderne 

mennesker. der ses også på udviklingen af vores mentale 

egenskaber, vores kolonisering af kloden og udviklingen fra 

jæger-samler-samfund til moderne storbysamfund. Fore-

læsningerne bygger på bogen ’da mennesket blev menne-

ske’ (Gyldendal).

Alt hvad du bør vide om  
Danmarks natur

Holdnummer: 1922-116
Tid: 23/10, 6 onsdage og 1 mandag,  
kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Kødædende planter i højmosen. Træk-

kende rovfugle ved landets yderste 

punkter. Summende bier i engen. og 

trævoksende svampe i skoven. Mulig-

hederne for naturoplevelser i danmark 

er mange. Uanset hvor du bor, er natu-

ren tæt på, og den ligger altid inde med 

unikke oplevelser. Forelæsningsrækken 

gør dig klogere på den natur, der ven-

ter lige uden for døren. Hvilke arter af 

fx pattedyr, svampe og insekter kan du 

finde i danmark? Hvad er de mest fan-

tastiske naturhistorier om planter, fisk 

og fugle? og hvor bør du tage hen for 

at få de bedste naturoplevelser? Fore-

læserne tager dig med på en tur i det 

danske land og åbner dine øjne for en 

enorm verden af liv. 

23/10:  Introduktion: Danmarks 
biologiske mangfoldighed. 
Hans Henrik Bruun, lektor, 

ph.d. i økologi og evolution, 

Københavns Universitet

30/10:  Vilde planter. Conny Bruun 

Asmussen lange, lektor i bo-

tanik, Københavns Universitet

06/11:  Svampe. Thomas læssøe, 

ekstern lektor i mykologi, Sta-

tens naturhistoriske Museum

13/11:  Pattedyr. Thomas Secher Jen-

sen, seniorforsker emeritus, 

naturhistorisk Museum

20/11:  Fugle. Kasper Thorup, lektor i 

ornitologi, Statens naturhisto-

riske Museum

27/11:  Fisk. Peter Rask Møller, lektor 

i zoologi, Statens naturhistori-

ske Museum

02/12:  Insekter. Philip Francis Thom-

sen, lektor i økologi, Aarhus 

Universitet

Jordens skatte – råstoffer

Holdnummer: 1922-033
Tid: 23-24/11, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 820 kr., studerende 500 kr.  
(inkl. kompendium)
Maks. 20 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Hans Dieter Zimmer-
mann, lektor emeritus i geologi, Aarhus 
Universitet

Vidste du, at hvert menneske på klo-

den i løbet af sit liv gennemsnitligt 

forbruger 1.400 tons industrimineraler, 

malme og energiråstoffer? det svarer 

til fragten af et godstog med 30 til 40 

vogne. Civilisationen kan ikke eksistere 

uden Jordens ressourcer. Huse, metal-

ler, keramik, cement, værktøjer, cykler, 

biler, fly, smartphones, computere osv. 

– intet af dette fandtes uden råstoffer 

og de materialer, vi fremstiller fra dem. 

Hvad er de vigtigste mineralråstof-

fer? Hvilke mineraler, malme og bjer-

garter er der egentligt tale om? Hvor 

forekommer de, og hvordan bliver de 

dannet? Hvad er deres geologiske for-

udsætninger? Hvor finder man guld og 

diamanter – eller sjældne jordarter? 

Hvorhenne og hvordan opstår olie- og 

gasforekomster? Forelæsningerne vil 

belyse disse spørgsmål og ledsages af 

øvelser, hvor vi både studerer eksem-

pler på vigtige industri- og malmmi-

neraler og ser på prøver af kilde- og 

reservoirbjergarter for olieforekomster. 

Tilmeld dig på 
Folkeuniversitetetets 
hjemmeside 
www.fuau.dk 
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Mød Hans Jørgen Frederiksen på Folkeuniversitetet i 
foråret 2019 til forelæsningerne om ’Kunst og arkitek-
tur fra Lucca til Bilbao’. Se side 62.

Hans Jørgen Frederiksen
lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie på Aar-
hus Universitet, har forelæst på Folkeuniversitetet i 40 
år, og han nyder at dele det kunsthistoriske vue og de 
interessante anekdoter med andre og opleve deltager-
nes begejstring.

For tiden er det rummet som rammesættende og betydningsbæren-

de for kunsten, der optager Hans Jørgen Frederiksens forskningsar-

bejde. derfor er han også i øjeblikket særligt interesseret i kunstnere 

som den italienske renæssancekunstner Piero della Francesca og 

danske Anette Harboe Flensburg. 

Parallelt med sit engagement i nutidskunsten har Hans Jørgen Fre-

deriksen i mange år beskæftiget sig særligt med middelalder- og 

renæssancekunst – noget han håber på at få mere tid til i fremtiden 

gennem både rejser og besøg på alverdens udstillinger. 

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 san-

ser. Helt fra vi er små og hverken 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 men-

nesker. ”den æstetisk funderede 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 vi-

denskab; men de to har brug for hinanden – eller rettere: Vi har brug 

for dem begge”, fortæller han. 

Læs hele artiklen på www.fuau.dk

God kunst konkretiserer 
noget universelt



To fag, ét emne:  
Hvad er angst?

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

Er angst et eksistentielt fænomen eller 

en psykisk sygdom? Eller måske både 

det ene og det andet? Mindst 700.000 

danskere lider af det, psykiatrien kal-

der ’patologisk angst’ på et tidspunkt 

i livet. For psykiatrien er det en lidelse, 

man kan diagnosticere og som med-

fører faldende livskvalitet. For filoso-

fien er angst ikke en sygdom, men en 

grundtilstand som siger os noget om 

det at være menneske. Vi sætter spot 

på angsten fra to vinkler, der kompli-

menterer og udfordrer hinanden. Få et 

indblik i, hvordan to fagligheder går til 

samme emne, når vi inviterer en filosof 

og en psykiater til at give hvert sit bud 

på, hvad angst er. 

17.30:  Psykiatrien om angst.  
Raben Rosenberg, klinikchef, 

professor, dr.med., Psykiatrisk 

Center Amager

19.15:  Pause
19.45:  Filosofien om angsten. 

Kasper lysemose, postdoc i 

filosofi, Aarhus Universitet

Demokratiets krise

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

Efter Berlinmurens fald 1989 ventede mange, at 

det liberale demokrati og den frie markedsøkono-

mi ville sejre globalt. ikke alene gav det høj ma-

teriel levestandard, det betød også et mere ret-

færdigt samfund og en stor grad af personlig og 

politisk frihed. det var det overlegne politisk-øko-

nomiske system. Totalitære og autoritære politi-

ske systemer var ikke længere noget alternativ. 

demokratiet havde sejret. i dag er det vanskeligt 

at bevare den optimisme. i de gamle demokratier 

i USA og Europa oplever vi populistiske bevægel-

ser og en politik, der mere hviler på følelser end 

på fornuft. i de ”nye” demokratier i Central- og 

Østeuropa ser vi en bevægelse tilbage mod auto-

ritære styreformer. Vær med, når vi ser nærmere 

på demokratiets forudsætninger og konflikter.

22/01:  1989. Vendepunktet. Flemming Houe, 

mag.art. i idéhistorie

29/01:  Populisme – en trussel for demokra-
tiet? Steen nepper larsen, lektor i ud-

dannelsesvideskab, Aarhus Universitet

05/02:  Kan demokratiet styre samfunds-
økonomien? Globalisering, klima og 
ulighed. Jesper Jespersen, professor i 

økonomi, Roskilde Universitet

12/02:  Den politiske debat. Christian Kock, 

professor i retorik, Københavns  

Universitet

19/02:  Hvorfor hader alle Europa? Jørn 

Boisen, lektor i fransk, Københavns 

Universitet

26/02:  Demokratiet set fra et globalt perspek-
tiv. Hans-otto Sano, forskningschef, 

institut for menneskerettigheder

Feminismens tænkere

Holdnummer: 1912-394
Tid: 21/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

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 kritisk lup og gentænkt, hvad det vil sige 

at være mand/kvinde, heteroseksuel/homosek-

suel, hvid/ikke-hvid, majoritet/minoritet m.m. Bliv 

klogere på feministisk filosofi og dens betydning, 

når vi gennemgår fire tænkere, der på hver sin 

måde har forsøgt at ændre den gængse forståel-

se af køn, seksualitet, klasse, etnicitet og religion.

21/01:  Introduktionsforelæsning: Hvad er fe-
ministisk tænkning? Bente Rosenbeck, 

professor emerita i nordiske studier og 

sprogvidenskab, Københavns Universitet

28/01:  Simone de Beauvoir: Det andet køn. 
Tone Frank dandanell, kønsforsker 

og ph.d.-studerende i filosofi, Aarhus 

Universitet

04/02:  Judith Butler: Det performative køn. 
Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet

11/02:  Bell Hooks: Race, klasse og køn. louise 

Fabian, lektor, ph.d., institut for Kultur 

og Samfund, Aarhus Universitet

18/02:  Fatima Mernissi: Islamisk feminisme. 
louise Rognlien, ph.d.-studerende i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

Religion  
og filosofi



Østens spiritualitet  
i vestens verden

Holdnummer: 1912-396
Tid: 22/1, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

Buddhistisk meditation, hinduistisk 

yoga, karma, reinkarnation, tantra og 

zen er alle fænomener, der har rod i 

klassisk østlig religion. Men de senere 

år er de også blevet en del af vestlig 

spiritualitet. Hvorfor er vesten så inte-

resseret i østens fænomener? Hvad går 

de egentlig ud på? og hvordan ændrer 

de sig, når de bliver en del af vestens 

hverdag? Kom med på en rejse mellem 

øst og vest og forstå hvordan, vi kan 

lære af hinanden. Forelæsningerne 

undersøger begrebet ’spiritualitet’, og 

hvordan den østlige spiritualitet for-

stås og bruges i en vestlig kontekst. 

22/01:  Østens spiritualitet – i øst 
og vest. Jørn Boisen, lektor i 

fransk, Københavns Universitet

29/01:  Indiske guruer, begreber 
og praksisformer. Deres 
idehistoriske baggrund og 
betydning  i Danmark i dag. 
Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

05/02:  Moderne yoga i Vesten – 
religion, spiritualitet eller 
gymnastik. Jacob Hartvig 

Sandager Hansen, ph.d.-stude-

rende på religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

12/02:  Mere end McMindfulness  
– spiritualitet som levemåde. 
Martijn van Beek, lektor i an-

tropologi, Aarhus Universitet

19/02:  Zen som spirituel praksis i 
Vesten. lone overby Fjor-

back, leder af dansk Center 

for Mindfulness, Aarhus 

Universitet, ph.d., klinisk lektor, 

overlæge og CFM certificeret 

MBSR-lærer

Fransk filosofi i det 20. århundrede

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

det 20. århundrede er verdenskrigenes, frem-

medgørelsens og gudløshedens århundrede. det 

er menneskerettigheder, vestlig velfærd, femi-

nisme og vestlig dominans. det er ideologiernes 

kamp, psykoanalysens opkomst og diskurs-be-

grebets fødsel. og så er det også Frankrig på 

godt og ondt. Hvis du vil forstå ikke bare nyere 

filosofihistorie og moderne samfundsteori, men 

også bredere kulturelle og samfundsmæssige 

diskussioner i dag, er 1900-tallets franske filosof-

fer uomgængelige. Mød nogen af de mest indfly-

delsesrige personer i nyere filosofihistorie og få 

en indføring i de markante filosofiske retninger 

fra 1900-tallet, fra fænomenologi og eksistentia-

lisme til diskursanalyse og dekonstruktion. 

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

anvendt filosofi, Aalborg Universitet

29/01:  Simone de Beauvoir. Tone Frank dan-

danell, kønsforsker og ph.d.-studerende 

i filosofi, Aarhus Universitet

05/02:  Maurice Merleau-Ponty. Rasmus Thybo 

Jensen, ph.d. i filosofi

12/02:  Jacques Lacan. Rasmus Ugilt, postdoc i 

filosofi, Aarhus Universitet

19/02:  Jacques Derrida. Jacob lund, lektor i 

æstetik og kultur, Aarhus Universitet

26/02:  Michel Foucault. Mathias Hein Jessen, 

ph.d. i idéhistorie og adjunkt,  

Copenhagen Business School

05/03:  Pierre Bourdieu. lisanne Wilken, lektor i 

europastudier, Aarhus Universitet

12/03:  Alain Badiou. Brian Benjamin Hansen, 

ph.d. i filosofi, ViA University College

Et menneske af kvalitet

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

”du har altid været rig, køn, og i super god form. 

Hvor er det dog imponerende, at du har mere 

end 450 venner på Facebook. og hvilken iQ! Skål 

for dig og tillykke med dagen!” Er det de kvalite-

ter, vi håber venner og familie fremhæver under 

skåltaler til vores runde fødselsdage? Eller er det 

noget helt andet, vi sætter pris på ved andre – og 

håber andre ser i os? Siden antikken har filosof-

fer, teologer og tænkere funderet over menne-

skelivets værdi. de har overvejet, hvilke dyder vi 

bør stræbe efter. Både for at skabe gode relatio-

ner til kollegaer, venner, kærester og familie, men 

også som fundament til et samfund, vi har lyst 

til at dele med hinanden. i en moderne verden: 

Hvad kendetegner et menneske af kvalitet?

 

22/01:  Dannelse. Per Jepsen, adjunkt i  

pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

29/01:  Autonomi. Per Jepsen, adjunkt i  

pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

05/02:  Generøsitet. Kasper lysemose, postdoc 

i filosofi, Aarhus Universitet

12/02:  Venskab. Søren Gosvig olesen, lektor i 

filosofi, Københavns Universitet

19/02:  Humor. Anne Engedal, redaktør og 

cand.mag. i filosofi

26/02:  Kærlighed. Søren Gosvig olesen, lektor i 

filosofi, Københavns Universitet

05/03:  Tillid. Hans Fink, docent emeritus i 

filosofi, Aarhus Universitet

12/03:  Empati. Anders dræby Sørensen,  

cand.mag. i idéhistorie, master i  

humanistisk sundhedsvidenskab og 

ph.d. i psykologi

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

Flemming Houe
Mag.art. i idéhistorie



Hannah Arendt

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

Man må forsvare sin plads i verden. dét 

faktum var både politisk, filosofisk og 

personligt vigtigt for Hannah Arendt. 

Hun blev født i Tyskland i 1906, og hen-

des filosofi tog udgangspunkt i menne-

skets oplevelse i verden. Hun forstod 

mennesket som et politisk væsen og 

som en unik personlighed. Samtidig 

oplevede hun en krig, der konfrontere-

de mennesket med store spørgsmål om 

ondskab, liv og rettigheder. Hun kom i 

konfrontationslejr, hun blev flygtning 

og senere fulgte hun opgøret med 

nazismens krigsforbrydelser under 

koncentrationslejr-lederen Adolf Eich-

manns retssag i Jerusalem. det gav an-

ledning til en tænkning, der er levende 

forbundet med hendes eget liv, men 

som samtidig siger noget universelt 

om, hvad det vil sige at være menne-

ske. Forelæsningsrækken fremhæver 

bredden af Arendts tænkning og hen-

des problematiske samtid.

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

filosofi og prodekan, Aarhus 

Universitet

04/02:  Arendt og flygtningene. 
Mikkel Flohr, ph.d. i politisk 

filosofi, Roskilde Universitet

11/02:  Arendt og totalitarismen. 
Carsten Bagge laustsen, 

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

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

ph.d. i teologi fra Københavns 

Universitet og præst i  

Christianskirken

25/02:  Arendts kritik af menneske-
rettighederne. Henrik Borup 

nielsen, cand.mag. i idéhistorie 

og journalist, Avisen.dk

Kierkegaards ‘Sygdommen til døden’

Holdnummer: 1912-254
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164
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 rel-

evant som nogensinde. Bogen handler om mennesket som 

et splittet væsen, 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 Kierkegaards påstand 

om, at enhver personlighed er grundet i et indre selvforhold 

som en udfordrende provokation. Få en introduktion til Ki-

erkegaards forfatterskab og lær at læse filosofiske tekster 

selv, når vi dykker ned i et dybsindigt og stramt komponeret 

værk med en tankekraft, der har bevaret sin fulde styrke. 

23/01:  Introduktion til Kierkegaard som tænker og 
filosof

30/01:  Almen introduktion til værket (Forord, Indhold, 
Indgang, s. 115-125 i SKS 11)

06/02:  Hvad er et menneske? (Første Afsnit, A og B,  
s. 129-144 i SKS 11)

13/02:  Former for fortvivlelse (Første Afsnit, C,  
s. 145-187 i SKS 11)

20/02:  ”Fortvivlelse er Synden” (Andet Afsnit, A,  
s. 191-216 i SKS 11)

27/02:  ”Den Tilstand, hvori der slet ingen Fortvivlelse 
er” (Andet Afsnit, B, s. 217-242 i SKS 11)

Tab, sorg og ensomhed

Holdnummer: 1912-013
Tid: 23/1, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter, 
billedkunstner og ph.d. i teologi

Tab og sorg kan ingen mennesker und-

gå. Tab kan ikke adskilles fra din livs-

historie, men er en del af det at være 

et menneske med relationer og med 

kærlighed til andre mennesker. Med 

tabet følger sorgen, og derfor er netop 

sorgen blevet kaldt kærlighedens og 

tilknytningens dyreste pris. det ople-

ves forskelligt, men fører ofte til vemod 

og ensomhed, og får for mange livet 

til at se meget anderledes ud. Fore-

læsningerne præsenterer tværfaglige 

perspektiver på sorgen, sorgteori og 

sorgprocesser. 

23/01:  Sorg som kærlighedens  
dyreste pris

30/01:  Medvandring i dødens og 
sorgens landskab

06/02:  Ensomhedens sorg og vejen 
til nyt livsmod

 

Søren Kierkegaard: 
”Thi det Store er 
ikke at være Dette 
eller Hiint; men at 
være sig selv, og 
dette kan ethvert 
Menneske, naar 
han vil det.” 
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Bag om Mads & Monopolet  
– et studie i etiske dilemmaer

Holdnummer: 1912-251
Tid: 13/2, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

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. i denne forelæs-

ningsrække ser vi nærmere på hverdagsfilosofien 

bag dilemmaerne i Mads og Monopolet. Hver un-

dervisningsgang introducerer dig til forskellige 

aspekter af etik og argumentationsteori ud fra et 

konkret dilemma fra ’Mads & Monopolet’.

13/02:  Introduktion: ’Mads & Monopolet’ i 
relief. Jens Sand Østergaard, ph.d. i 

sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus 

Universitet og Kristian Alberto lykke 

Cobos, undervisningsassistent i filosofi, 

Aarhus Universitet

20/02:  ’A-holdet’: logik og argumentation. Jens 

Sand Østergaard, ph.d. i sprogfilosofi og 

sprogpsykologi, Aarhus Universitet

27/02:  ’Djævlens advokat’: retorik og sprog-
psykologi. Jens Sand Østergaard, ph.d. i 

sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus 

Universitet

06/03:  ’Søren Pind Reglen’: etik og moral. 
Kristian Alberto lykke Cobos,  

undervisningsassistent i filosofi,  

Aarhus Universitet

13/03:  ’Date aldrig en Preben’: følelser og 
værdier. Kristian Alberto lykke Cobos, 

undervisningsassistent i filosofi, Aarhus 

Universitet

Etiske teorier

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

Hvad siger moralen, jeg skal gøre? Hvorfor skal 

jeg gøre, hvad moralen siger? dagen præsenterer 

de fremtrædende etiske teorier: pligtetik, nytte-

etik, common sense-etik, dydsetik, omsorgsetik 

og eksistensetik. der tages udgangspunkt i mo-

ral og etik samt de forskellige værdibegreber. 

desuden præsenteres etisk relativisme og etisk 

subjektivisme. Teorierne bliver løbende illustreret 

med cases, udvalgte etiske spørgsmål og aktuelle 

etiske debatemner. 

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

Holdnummer: 1912-218
Tid: 2/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d. i  
kulturhistorie

når man taler om nordisk mytologi, tænker de 

fleste på odin, Thor og måske loke. Men my-

tologien 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, end indtrykket er, når man læser de over-

leverede skriftlige kilder. denne dag kan du høre 

om Skade og hendes ’kamp’ mod aserne, om Ge-

fjuns 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 al-

mindelige kvinder. 

Helgener og mirakler:  
Den tidlige middelalder på 
vej år 700-1000

Holdnummer: 1912-250
Tid: 21/3, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Brian Patrick McGuire, 
professor emeritus i middelalderhistorie, 
Roskilde Universitet

det er “løgn og latin”, at Harald Blåtand 

gjorde danerne kristne. der var gene-

rationer af kristne prædikanter i dan-

mark, inden Harald traf sin beslutning 

i 960erne. danernes riger lå i udkanten 

af det kristne Europa, men vikingerne 

kom hurtigt i kontakt med det kristne 

folk, og langsomt overtog de dets skik-

ke og dets tro. På forelæsningsrækken 

vil vi møde nogle af de helgener, både 

mænd og kvinder, som de mødte dér, 

og som viede deres liv til deres tro.

21/03:  Wilfrid/Bonifacius (d. 754) og 
det kristne Europas fødsel 

28/03:  Lioba (d. 782) og nonnernes 
bidrag til det nye Europa 

04/04:  Ansgar (d. 864): En munk der 
gjorde danerne kristne

11/04:  De hellige abbeder i Cluny, 
ink. Odo (d. 942): Europa 
genskabes efter vikingerne 

Du tilmelder dig på www.fuau.dk. 
Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at ringe på 8843 8000
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Kristendom og Islam i Mellemøsten

Holdnummer: 1912-395
Tid: 23/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: 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 po-

lemiske religionsdebat. i både et kort og et langt 

perspektiv er det ikke noget nyt, selvom situatio-

nen i dag er yderst kritisk. denne dag følger vi de 

lange linjer mellem kristendom og islam i Mellem-

østen fra de to religioners fødsel og op til i dag, 

hvor de står ved en skillevej. Kan de forsones i 

konstruktiv religionsdialog? Eller er vi i stedet på 

vej mod en ny, global religionskamp? og hvordan 

skal vi i Europa forholde os til spørgsmålet om 

religionernes forsoning? 

10.00:  Introduktion til kristne og kristendom i 
Mellemøsten: 2000 år på 2 timer

12.00:  Krig og fred mellem kristne og musli-
mer i Mellemøsten 

14.00:  Kristne svar på krig, forfølgelser og 
revolutioner i Mellemøsten i dag 

Høje Tider – forår

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

For mange danskere, er det mest til de højti-

delige lejligheder, vi møder kirken – enten som 

direkte besøg eller via verdslige traditioner der-

hjemme. Men hvad betyder de egentlig, disse 

højtider? Hvorfor faster kristne? Hvorfor er På-

sken årets vigtigste højtid? og hvorfor kan man 

sige, at Pinsen er selve kirkens fødselsdag? Kom 

bag om højtiderne og lær at forstå, hvordan tiden 

opleves i kristendommen.

25/03:  Fasten. Marie Vejrup nielsen, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

01/04:  Påsken. Hans Jørgen lundager Jensen, 

professor i religionsvidenskab, dr. theol., 

Aarhus Universitet

08/04:  Pinsen. Jakob Egeris Thorsen, postdoc i 

systematisk teologi, Aarhus Universitet

Tænk dig om

Holdnummer: 1912-208
Tid: 30/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: 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 

hinanden i hverdagen. derfor er det en uundvær-

lig evne at kunne identificere, evaluere og kon-

struere argumenter på effektiv vis. det er en af 

filosofiens spidskompetencer, og filosofien kan 

lære dig at skabe gode argumenter ved at tænke 

dig om. Med dette forløb får du mulighed for at 

tilegne dig disse evner. du får en introduktion til 

en række begreber og metoder, der gør det mu-

ligt at forstå og afkode argumenters indre logik, 

at identificere fejlslutninger og skjulte præmisser 

og at opbygge din egen evne til at konstruere 

holdbare argumenter.

Uden tvivl er tro farlig  
– fundamentalismens psykologi

Holdnummer: 1912-158
Tid: 24/4, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: John Rosenstock, cand.psych.,  
tidl. underviser og censor i socialpsykologi på  
Københavns Universitet

inden for de seneste årtier er religiøs fundamen-

talisme blevet mere synlig, og vi er vant til at 

forbinde fundamentalisme med terror. Men der 

findes både militante og fredelige fundamenta-

listiske 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. Hvorfor bliver nogle 

mennesker fundamentalister? Er der forskel på 

religiøse og politiske fundamentalister? Hvordan 

er det muligt at foretage onde handlinger i god 

tro? og hvorfor hader fundamentalister af en-

hver ideologi bøsser? 

17.15:  De fundamentalistiske bevægelser og 
deres fællestræk 

19.00:  Pause
19.30:  Hvorfor bliver man fundamentalist? 

Fundamentalismens psykologi 

Filosofisk livskunst

Holdnummer: 1912-398
Tid: 30/4, 4 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,  
lokale C001, Tuborgvej 164 (indgang fra 
Tuborgvej 166 for gangbesværede)
Underviser: Anders Dræby Sørensen, 
cand.mag. i idéhistorie, master i huma-
nistisk sundhedsvidenskab og ph.d. i 
psykologi

Etikken handlede oprindeligt om at 

lære kunsten at leve livet og klare li-

vets udfordringer. de seneste årtier 

er den filosofiske livskunst igen blevet 

voldsomt populær. For selv om vi har 

fået videnskab og teknologi, har vi ikke 

nødvendigvis fået lettere ved at leve li-

vet. Mange af os lever i en evig jagt på 

materielle goder, præstationer og suc-

ces uden at få en oplevelse af mening 

og tilfredshed. Filosofiens historie in-

deholder nogle kvalificerede indsigter 

i, hvordan vi kan opnå et godt liv. Fore-

læsningsrækken tager på en spænden-

de rejse igennem 2500 års livsvisdom, 

der er frisk og relevant for livet i dag.

30/04:  Fra Sokrates til Marcus  
Aurelius 

07/05:  Augustin og Michel de  
Montaigne 

14/05:  Friedrich Nietzsche og  
Søren Kierkegaard

21/05:  Jean-Paul Sartre og  
Michel Foucault
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Har vi fri vilje?

Holdnummer: 1912-202
Tid: 1/5, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Underviser: 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 kan vi overho-

vedet handle frit? Kan vi løsrive os fra de mange 

ydre og indre påvirkninger i vores tænkning og 

handling? Med udgangspunkt 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.

01/05:  Introduktion: Fri vilje – et gammelt 
problem

08/05:  Det gamle problem og de nye viden-
skaber: Hume, Kant og fornuften

15/05:  Det gamle problem og fænomenologi-
en: Sartre, Løgstrup og oplevelsen af 
frihed

22/05:  Det gamle problem og hjerneviden-
skaben: Benjamin Libet og det halve 
sekunds forsinkelse

29/05:  Det gamle problem og etikken:  
Frihed og det moralske ansvar

05/06:  Afslutning: Har vi en fri vilje?  
Grunde og årsager

Forstå ramadanen

Holdnummer: 1912-409
Tid: 4/6, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Mark Sedgwick, professor 
MSO i islamstudier, Aarhus Universitet

5. maj 2019 begynder ramadanen for 

en femtedel af verdens befolkning, den 

helligste måned i islam. Her afholder 

muslimer sig fra mad, drikke, tobak og 

seksuelt samvær fra solopgang til sol-

nedgang for i stedet at gøre plads til 

spirituel lærdom og åndelig fordybelse. 

den indre indstilling er derfor mindst 

lige så afgørende i fastemåneden og 

opnås bedst uden forstyrrelserne fra 

hverdagens fristelser. Bagefter marke-

res afslutningen på ramadanen med 

højtiden Eid, som fejres med venner og 

familie. Kom med, når vi kigger nærme-

re på ramadanen og giver dig indsigt 

i, hvad den indebærer, hvorfor den er 

vigtig, og hvordan den fejres rundt om 

i verden. nB: Forelæsningen foregår på 

let forståeligt engelsk.

Gå dig klog – filosofisk byvandring

Holdnummer: 1912-249
Tid: 8/6, 1 lørdag, kl. 13.00-15.30
Pris: 280 kr., studerende 210 kr. inkl. kaffe og bolle 
Maks. 25 deltagere.
Sted: Østbanegade ved Nordhavn Station 
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i  
pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

Vandring og byliv har for mange filosoffer været 

både et redskab til at finde inspiration og en are-

na at filosofere 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 tan-

kerne. Vær med, når Folkeuniversitetet i selskab 

med filosof Carsten Fogh nielsen sætter farten 

ned og drager på filosofisk byvandring. Vi filo-

soferer 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 byvandring. Undervejs får vi en kop 

kaffe med en bolle på café.

Gå dig klog – filosofisk vandretur

Holdnummer: 1912-315
Tid: 9/6, 1 søndag, kl. 13.00-15.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr. 
Maks. 25 deltagere
Sted: Foran Dronning Louises Thehus, Ved Slots-
haven 12
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i  
pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

Vandring har for mange filosoffer været et red-

skab til at finde inspiration. Filosoffer som Kant, 

Kierkegaard, nietzche 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 Folkeuniversitetet i selskab med fi-

losof Carsten Fogh nielsen sætter farten ned og 

drager på en filosofisk vandretur i smukke om-

givelser ved Bernstorff Slotshave. Få et indblik 

i filosofiens historie på en skovvandring i godt 

selskab. 
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Verdens store religioner

Holdnummer: 1922-009
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Religion giver os svar på spørgsmål om 

verdens skabelse, mening med livet og 

fælles traditioner. For langt størstede-

len af verdens befolkning er religion et 

helt centralt omdrejningspunkt i livet. 

Religion er afgørende for, hvordan ver-

dens kulturer orienterer og organiserer 

sig, og hvordan de opnår deres sær-

kender. Forelæsningsrækken byder in-

denfor i religiøse kulturer og peger på 

ligheder og forskelle. Hvordan opstod 

de religiøse traditioner? Hvilken ud-

vikling har de gennemgået? og hvad 

står de for i dag? Få et indblik i fem 

religioners basale overbevisninger og 

værdier fra et historisk forankret, men 

nutidigt perspektiv.

02/09:  Indledning om religioner og 
deres betydning. Marianne 

Qvortrup Fibiger, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

09/09:  Jødedom. Anne Boukris, 

tidligere direktør for Jewish 

Museum oslo

16/09:  Kristendom. Else Marie 

Wiberg Pedersen, lektor i 

systematisk teologi, Aarhus 

Universitet

23/09:  Islam. John Møller larsen, 

ph.d. i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

30/09:  Hinduisme. Marianne  

Qvortrup Fibiger, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

07/10:  Buddhisme. Jesper  

Østergaard, ph.d. i religion, 

forfatter og underviser,  

Aarhus HF og VUC

En verden i krise

Holdnummer: 1922-073
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Kriserne er her, der og alle vegne. Vi taler om klimakrise, mil-

jøkrise, flygtninge- og indvandrerkrise, videnskabens krise, 

kulturens krise, religionens krise, fordybelsens og åndens 

krise, finanskrise, demokratiets krise, mediernes krise, iden-

titetskrise, midtvejskrise og kriser i parforholdet. Winston 

Churchill skulle efter sigende engang have sagt om dannel-

sen af Fn efter Anden Verdenskrig, at man aldrig skal lade 

en god krise gå til spilde. Er det muligt for os at få noget 

godt ud af nutidens kriser? Hvad handler alle kriserne om, 

og hvordan påvirker de vores liv og syn på verden? denne 

forelæsningsrække gør dig klogere på begrebet krise og på 

fem af de kriser, der bliver talt meget om i dag.

02/09:  Introduktionsforelæsning: Hvad er en krise? 
Christian olaf Christiansen, lektor i idéhistorie, 

Aarhus Universitet

09/09:  Demokratiets krise. Mikkel Thorup, professor 

MSo i idéhistorie, Aarhus Universitet

16/09:  Videnskabens krise. Rolf Hvidtfeldt, postdoc, 

forsker i videnskabsteori og forskningsevaluering, 

Aalborg Universitet København

23/09:  Mediernes krise. Simone Sefland Pedersen, 

ph.d.-studerende i idéhistorie, Aarhus Universitet

30/09:  Den økonomiske krise. Søren Mads Mau, 

ph.d.-studerende i filosofi, Syddansk Universitet

07/10:  Den eksistentielle krise. Kresten lunds-

gaard-leth, adjunkt i anvendt filosofi, Aalborg 

Universitet

Filosofiens fire store 
spørgsmål

Holdnummer: 1922-074
Tid: 3/9, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

de mest grundlæggende filosofiske 

spørgsmål er nogle, som vi formentlig 

alle har stillet os selv på et tidspunkt  

i livet: ’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 filosof-

fer, men alle mennesker til alle tider. 

Få indblik i, hvordan vi gennem tiden 

har forstået de fire største filosofiske 

spørgsmål om det sande, det skønne, 

det gode og friheden. og bliv klogere 

på, hvordan du skal forholde dig til det 

næste gang, spørgsmålene trænger sig 

på.

03/09:  Det sande. lars Bo  

Gundersen, lektor i filosofi, 

Aarhus Universitet

10/09:  Det skønne. louise Fabian,  

lektor, ph.d., institut for Kultur 

og Samfund, Aarhus  

Universitet

17/09:  Det gode. Hans Fink,  

docent emeritus i filosofi, 

Aarhus Universitet

24/09:  Friheden. Kresten lunds-

gaard-leth, adjunkt i anvendt 

filosofi, Aalborg Universitet
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Kampen om mennesket

Holdnummer: 1922-112
Tid: 3/9, 4 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted:  AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Hvad er menneskets natur? Hvordan forholder 

den sig til andre mennesker? og hvordan skal vi 

derfra indrette samfundet? i politik strides for-

skellige opfattelser af, hvad mennesket er og bør 

være. Men hvad har politikernes og institutioner-

nes menneskesyn gjort ved vores opfattelse af 

os selv? Hvordan bidrager de til måden, vi lever 

på? og hvorfor påvirker de vores måde at tænke 

om os selv på? Bliv klogere på en håndfuld af de 

mest vedrørende menneskesyn i dag. Forelæs-

ningsrækken tager udgangspunkt i bogen ’Kam-

pen om mennesket’ (Hans Reitzels Forlag 2018). 

03/09:  Introduktion: Homo humanitatis.  
Frederik Stjernfelt, professor i  

idéhistorie, Aalborg Universitet

10/09:  Homo economicus. Finn Collin,  

professor emeritus i filosofi,  

Københavns Universitet

17/09:  Homo socius og Homo nationalis. 
Finn Collin, professor emeritus i filosofi, 

Københavns Universitet

24/09:  Homo faber og Homo deus. Frederik 

Stjernfelt, professor i idéhistorie,  

Aalborg Universitet

Store tanker om 
hverdagslivet

Holdnummer: 1922-075
Tid: 4/9, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

På denne forelæsningsrække stiller en  

række af landets dygtigste forskere 

skarpt på seks emner, som ikke er spor 

hverdagsfjerne, men tæt inde på livet 

for ethvert menneske. Alle har følt til-

lid, skam og vrede, men hvilke tanker 

har kloge hoveder gjort sig om disse 

tilstande gennem tiden? og kan vi 

overhovedet bruge deres tanker til at 

tænke noget om vores dagligdag? dét 

og meget mere vil blive belyst i denne 

spændende og vedkommende forelæs-

ningsrække, hvor hver enkelt forsker 

forholder sig til sit emne ud fra en filo-

sofisk, teologisk eller idehistorisk vinkel.

04/09:  Vrede. lars-Henrik Schmidt, 

professor i filosofi og pædago-

gik, Aarhus Universitet

11/09:  Angst. ole Morsing, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

18/09:  Mod. Poul Poder, lektor i socio-

logi, Københavns Universitet

25/09:  Længsel. Mogens Pahuus, 

professor i filosofi, Aalborg 

Universitet

02/10:  Skam. Claus Holm, lektor i pæ-

dagogik, Aarhus Universitet

09/10:  Tillid. Gry Ardal Printzlau, 

postdoc i teologi, Københavns 

Universitet

Helgener og mirakler: Danernes 
indtræden i det kristne Europa. 
Højmiddelalderen år 1000-1200

Holdnummer: 1922-015
Tid: 21/10, 7 mandage, kl. 17.15-19.00  
(ingen undervisning d. 4/11)
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164
Underviser: Brian Patrick McGuire, professor  
emeritus i middelalderhistorie, Roskilde Universitet

når vi taler om danmark i højmiddelalderen,  

tager vi næsten altid udgangspunkt i krønike-

skriveren Saxo’s danmarkshistorie – det første 

store danske historieværk. Men historien kan 

også fortælles med et andet udgangspunkt og 

perspektiv. denne forelæsningsrække formid-

ler fortællingen om middelalderen gennem den 

kristningsproces, som bragte det danske sam-

fund ind i det første europæiske fællesskab. Vi 

møder mennesker, der levede og døde for deres 

tro, både i England og i danmark – fra de sto-

re kendte skikkelser til hverdagens helte. og vi  

undersøger, hvordan de var med til at skabe  

deres samtid.

21/10:  Knud den Hellige (d. 1086): Den første 
helgen kåret af en pave

28/10:  Knud Lavard (d. 1131): En martyr for en 
ny kongeslægt

11/11:  Anselm af Canterbury (d. 1109): Abbed 
og ærkebisp men ikke helgen

18/11:  Thomas Becket (d. 1170): En martyr for  
pavekirken

25/11:  Vilhelm af Æbelholt (d. 1203): En  
indvandrer der blev en dansk helgen

02/12:  Nils af Aarhus, Margrete af Roskilde 
og Anders af Slagelse: ukendte danske 
helgener

Ordet ’frihed’ har en 
stor symbolværdi. Det 
er et af menneskets 
største goder, som det 
er værd at kæmpe for.

Hør om arrangementer, 
som ikke er i det trykte 
program. Tilmeld dig 
nyhedsbrevet.
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Vågn op til livet

Holdnummer: 1922-002
Tid: 23/10, 4 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.mag. i idéhistorie, 
master i humanistisk sundhedsvidenskab og ph.d. i psykologi

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 menneskets na-

tur ikke ændret sig synderligt de sidste 2500 år. Men mange 

af os savner et mere meningsfuldt og fyldestgørende liv. 

den østlige og vestlige filosofi indeholder da også et tidløst 

budskab om, at vi faktisk kan vågne op til et andet og bed-

re liv. Hvis vi forholder os bevidst til vores livsvilkår, kan vi 

nemlig få en mere menneskelig tilværelse. Foredragsrækken 

tager udgangspunkt i bogen ’livskunsten – filosofien om at 

vågne op til livet’ (Akademisk Forlag).

23/10:  Søvn og vågentilstand
30/10:  Døden
06/11:  Hjertet
13/11:  Ånden

Forstå debatten:  
Nutidens etiske dilemmaer

Holdnummer: 1922-091
Tid: 20/11, 4 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Ville du vide, om du kunne arve en alvorlig og uhelbrede-

lig sygdom? Hvad ville du gøre, hvis en af dine nærmeste 

led af en smertefuld og uhelbredelig sygdom og bad om 

hjælp til at få fred? Har vi et ansvar overfor kommende ge-

nerationer ift. klimaændringerne? og kan vi gøre de krige, 

vi fører, retfærdige? Etiske dilemmaer ledsages ofte af en 

masse tvivl, fordi der sjældent er ét klart svar eller én rigtig 

løsning. derfor kræver etiske dilemmaer grundige overve-

jelser over, hvilket eller hvilke hensyn, der har størst vægt. 

På denne forelæsningsrække tager en række eksperter 

hånd om fire etiske dilemmaer, der gemmer sig bag debat-

ter, du kender fra mediestrømmen. 

20/11: Bør det lidende menneske have hjælp til at dø? 
Jacob dahl Rendtorff,  

professor MSo i ledelse og organisation,  

Roskilde Universitet

27/11:  Vil vi vide alt om vores sundhed?  
Jacob Busch, lektor i medicinsk filosofi,  

Aarhus Universitet

04/12:  Hvem har ansvaret for klimaforandringerne? 
Stefan Gaarsmand Jacobsen, adjunkt i global og 

transnational historie, Roskilde Universitet

11/12:  Kan krigen være retfærdig? Morten dige,  

lektor i filosofi, Aarhus Universitet

Introduktion til Kierkegaards 
forfatterskab

Holdnummer: 1922-076
Tid: 22/10, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Tonny Aagaard Olesen, 
ph.d. i Kierkegaards skrifter, Københavns 
Universitet

Søren Kierkegaard er ikke blot en af 

danmarks største forfattere, han er 

også den eneste danske filosof, der for 

alvor er blevet verdenslitteratur. Hans 

tekster er fulde af inciterende mod-

sætninger, psykologisk skarpsindighed, 

tankedybde, poetisk skønhed, ironi og 

inderlighed. det gør det umuligt at skel-

ne Kierkegaards filosofiske tænkning 

fra den måde, den er skrevet på – og 

gør samtidig enhver Kierkegaardtekst 

til en fascinerende læseoplevelse. Få en 

introduktion til Kierkegaards liv og lev-

ned gennem hans egne tekster – og lær 

hvordan, du selv kan kaste dig over filo-

sofiske værker af vidt forskellig karak-

ter, uden at sidde fast i paragrafferne.

22/10:  Kierkegaards liv og værker 
(1813-42)

29/10:  Kierkegaards klassiske 
(pseudonyme) forfatterskab 
(1843-45)

05/11:  Kierkegaards eksistensfiloso-
fiske hovedværk, Afsluttende 
uvidenskabelig Efterskrift 
(1846)

12/11:  Kierkegaards opbyggelige 
forfatterskab (1846-48)

19/11:  Kierkegaards afsluttende 
forfatterskab (1848-51)

26/11:  Kierkegaards tavshed og sid-
ste kamp mod kristenheden 
(1852-55)

Filosofihistorie  
– fra antikken til det 
moderne gennembrud

Holdnummer: 1922-008
Tid: 21/10, 8 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Forelæsningerne præsenterer nogle af 

de største og mest betydelige filosof-

fer, der har eksisteret. den historiske 

periode, som strækker sig fra antikken 

til det moderne gennembrud, byder 

på mange afgørende filosofiske idéer 

og tanker. lær at forstå de filosofiske 

teorier og deres oprindelse, når vi gen-

nemgår en perlerække af historiens 

filosofiske tænkere lige fra Platon, Ari-

stoteles og Augustin til locke, Hume 

og Kierkegaard. Bliv nysgerrig på alt 

fra den politiske til den eksistentielle 

filosofi og begrib filosofiens væsen. 

21/10:  Platon og Aristoteles: Sand-
hedssøgen og det gode liv. 
Morten Sørensen Thaning, 

lektor i filosofi, institut for 

ledelse, politik og filosofi, 

Copenhagen Business School

28/10:  Augustin: Åndelighed og 
forening med Gud.  
Anders-Christian lund Jacob-

sen, professor MSo i teologi, 

Aarhus universitet

04/11:  Descartes: Tvivl, erkendelse 
og videnskab. Rasmus Thybo 

Jensen, ph.d. i filosofi

11/11:  John Locke og David Hume: 
Sansning og fornuft. Hans 

Fink, docent emeritus i filosofi, 

Aarhus Universitet

18/11:  Rousseau: Retfærdighed, 
lighed og lov. Esther oluffa 

Pedersen, lektor i filosofihisto-

rie, Roskilde Universitet

25/11:  Immanuel Kant: Kritik af 
dømmekraften. René Rosfort, 

lektor i etik og religionsfilosofi, 

Københavns Universitet

02/12:  Hegel: Om friheden og dens 
virkeliggørelse. Rasmus Ugilt, 

postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet

09/12:  Kierkegaard og Nietzsche: 
Eksistensfilosofiske reakti-
oner på det moderne. Tone 

Frank dandanell, kønsforsker 

og ph.d.-studerende i filosofi, 

Aarhus Universitet
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47FoRSKER STAnd-UP

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 forskningsformidling 

på en helt ny måde: Tempofyldt, overraskende og underholdende vidensfor-

midling 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.



Den perfekte gentleman

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

i løbet af det 19. århundrede blev den 

engelske gentleman et ideal for mænd i 

hele Europa – også i danmark. Frem til 

den gamle verdens sammenbrud under 

Første Verdenskrig var den velklædte, 

høflige, dannede, selvbevidste, uaf-

hængige mand det ypperste ideal, man 

kunne stræbe efter. Forelæsningen 

tager os med på rejse i denne masku-

line verden og fortæller om, hvordan 

de danske mænd, der efterstræbte 

gentlemanidealet, levede og så sig selv. 

Aftenen giver et kig ind i en tid i evig 

forandring og fortæller om, hvordan 

idealerne nu skulle væves sammen med 

nye fænomener som ferieliv, kontor-

arbejde, industrialisering og kvindefri-

gørelse. En tid, hvor mænd skulle finde 

deres ben i en foranderlig verden, ikke 

ulig oplevelsen i dag. Forelæsningen 

bygger på den anmelderroste bog ’den 

perfekte gentleman’ (Gads Forlag).

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

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

Verden så chokeret til, da Jugoslaviens 

sammenbrud i 1991 lynhurtigt udvikle-

de sig til blodig krig. landets forskel-

lige befolkningsgrupper havde levet 

fredeligt sammen, men opildnet af 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 begiven-

hederne, 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).

Danmarks historie

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

Tag med på en rejse gennem danmarks historie fra refor-

mationen til demokrati og velfærdsstat. det er fortællingen 

om en nordisk stormagt, der skrumper til en lille plet på 

landkortet, om bygge- og krigsglade konger, om driftige og 

selvbevidste borgere og bønder, der sætter damp under 

landet – og vejen mod demokrati. det er historien om fol-

kehøjskoler, fagforeninger og foreningsliv. og kvinder, der 

går til stemmeurnerne og ud på arbejdsmarkedet. om ver-

denskrige, 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 par-

celhushaver. Fem forskere opruller danmarks historie fra 

1500 til i dag og giver deres bud på, hvilke begivenheder 

og udviklinger, der er afgørende for, hvorfor danmark ser 

ud, som det gør.

21/01:  1500-1750: Reformation, adelsvælde, militærstat 
og stavnsbånd. Steffen Heiberg, forfatter og fhv. 

forskningschef, det nationalhistoriske Museum 

Frederiksborg Slot

28/01:  1914-1945: Den lange verdenskrig. Sofie lene 

Bak, lektor i historie, Københavns Universitet

04/02:  1750-1914: Enevælde, krig og demokrati.  
Søren Mentz, museumsleder, Museum Amager

11/02:  1945-1989: Den store forandringsbølge  
– Danskernes nye liv og omverden.  
Anders Christian dalsager, arkivar, Rigsarkivet

18/02:  1989-i dag: Sprængte mure og nye grænser.  
Søren Friis, ph.d., cand.mag. i internationale 

studier

Arkæologi  
og historie



Det amerikanske dilemma:  
Slaveri, frihed og lighed i 
USA

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

det sorte USA’s historie handler langt 

hen ad vejen om spændingsforholdet 

mellem USA’s friheds- og lighedside-

aler på den ene side og en betydeligt 

mere rå racemæssig praksis på den  

anden. Forelæsningsrækken sætter fo-

kus på dette ’amerikanske dilemma’, der 

går gennem det sorte USA’s historie 

som en rød tråd – fra nationens fødsel 

over slaveriets epoke, Borgerkrigens 

æra, Ku Klux Klans velmagtsdage og 

borgerrettighedsbevægelsens blom-

stringstid til det USA, vi kender i dag 

under de diametrale modsætninger Ba-

rack obama og donald Trump. Under-

vejs skal vi ikke blot stifte bekendtskab 

med politiske ledere som Jefferson, lin-

coln, Roosevelt og Kennedy, men med 

ikoniske afroamerikanske skikkelser og 

grupperinger som slaven Sally Hemings, 

Martin luther King, Malcolm X og Black 

lives Matter.

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

amerikanske studier,  

Syddansk Universitet

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

ekstern lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

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

amerikanske studier,  

Syddansk Universitet

12/02:  Fra 1966 til Barack Obama.  
Gitte nielsen, cand.mag. i ame-

rikanske studier med speciale i 

raceforhold

19/02:  Fra Barack Obama til Donald 
Trump. Gitte nielsen, cand.

mag. i amerikanske studier 

med speciale i raceforhold

Verdenshistoriens største begivenheder

Holdnummer: 1912-109
Tid: 23/1, 8 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1130 kr., studerende 710 kr.  
(bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 
164

i den litterære verden taler man om begrebet ’point of no 

return’. Fra dette øjeblik er alting forandret, og man kan 

ikke længere vende tilbage til verden, som den så ud før 

den skelsættende begivenhed. Verdenshistorien er fyldt 

med sådanne ’points of no return’. i nogle tilfælde ved man 

med det samme, at alt er forandret som ved terrorangre-

bene d. 11. september 2001. Andre gange går der århund-

reder, 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 bygger på ’50 begivenheder. Høj-

depunkter i verdenshistorien’ (Aarhus Universitetsforlag), 

som kan inkluderes i prisen.

23/01:  Slaget ved Marathon – Perserkrigene, den 
athenske guldalder og Alexanders verdensrige. 
Christian Ammitzbøl Thomsen, adjunkt i historie,  

Københavns Universitet

30/01:  Kinas samling – kultur, religion og filosofi. 
lars-Emil nybo nissen, ph.d.-stipendiat i historie, 

Københavns Universitet

06/02:  Korsfæstelsen – kristendommens tilblivelse og 
udbredelse til reformationen. Morten Fink-Jen-

sen, lektor i historie, Københavns Universitet

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

historie, Københavns Universitet

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

historie, Aarhus Universitet

27/02:  Første Verdenskrig – da verden gik i krig. nils 

Arne Sørensen, professor i historie, Syddansk 

Universitet

06/03:  Apartheids ophør – afkolonisering og selvstæn-
diggørelse på det afrikanske kontinent. Stig Jen-

sen, lektor i afrikastudier, Københavns Universitet

13/03:  11. september 2001 – islamismens fremvækst i 
verden. Carsten Bagge laustsen, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

Christian IV.  
En europæisk statsmand

Holdnummer: 1912-042
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, historiker 
og fhv. forskningschef, Det Nationalhisto-
riske Museum Frederiksborg Slot

ingen dansk konge står så stærkt i efter-

tidens bevidsthed som Christian iV. det 

skyldes i høj grad de mange bygnings-

værker som Frederiksborg, Rosenborg, 

Børsen og Rundetårn. Men vi kan også 

komme helt tæt på ham, fordi vi fra hans 

hånd har 3.000 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 utilgængelig for 

andres rådgivning. En stærk selvfølelse 

gjorde det svært for ham at indrømme 

fejl. Prestigebehov og mangel på fleksi-

bilitet gjorde, at situationen let kom ud 

af kontrol. Hans liv blev et drama, der 

for altid ændrede danmarkshistorien. 

dagen tager afsæt i Steffen Heibergs 

bog ’Christian 4. En europæisk stats-

mand’ (lindhardt og Ringhof). 

Arkæologi  
og historie

”  Store revolutioner handler ikke bare om 
gadekampe og politiske intriger. De har grebet 
dybt ind i vores liv og har rokket ved vores 
antagelser om tid, rum og handlemuligheder.”

Bertel Nygaard
lektor i historie, Aarhus Universitet
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Potsdam: Slotte og spioner,  
glans og garnisoner

Holdnummer: 1912-016
Tid: 26/1, 1 lørdag, kl. 10.15-15.15
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i tysk, journalist og  
bosiddende i Berlin

Siden 1600-tallet har Potsdam været en boltreplads for 

kurfyrster, konger og kejsere. Sammen med deres berømte 

arkitekter og landskabsarkitekter fik de med bl.a. Sanssou-

ci og neuer Garten skabt et enestående slots- og parkland-

skab, der i 1990 blev optaget på UnESCo’s verdensarvliste. 

Men byen byder også på utallige andre facetter: Potsdam-

konferencen 1945, hvor Stalin, Churchill og Truman mødtes 

på Schloss Cecilienhof, spionudvekslingerne på Glienicker 

Brücke, filmområdet Babelsberg, eller den aktuelle og kon-

troverse rekonstruering af det sønderbombede historiske 

centrum er blot nogle af de øvrige ting, der gør det til en 

inspirerende og fornøjelig oplevelse at lære Potsdam nær-

mere at kende.

Verdensriger: Imperialismens globale 
historie fra oldtid til nutid

Holdnummer: 1912-102
Tid: 13/2, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164
Underviser: Peter Fibiger Bang, lektor i historie,  
Københavns Universitet

i denne forelæsningsrække skal vi følge imperialismens 

verdenshistorie. den startede i den mesopotamiske oldtid 

i det 3. årtusinde f.kr. og har varet helt frem til i dag. Afko-

loniseringen knæsatte ellers en myte om, at den moderne 

verden havde sagt farvel til imperierne og i stedet skabt 

en verden af frie, lige og uafhængige nationalstater. Men 

siden er det blevet klart, at nogle folk er mere lige end an-

dre, og nationalstatsordenen har selv vist sig afhængig af 

en række dominerende stormagter med imperiale træk. 

imperialismens historie er en historie om verdensordenen, 

universelle herskere, vilde erobringer, voldsomme krige og 

brutal undertrykkelse. Kort sagt: imperier er så paradoksa-

le og sammensatte som livet selv, og de kan kun forstås på 

en verdenshistorisk baggrund.

13/02:  Imperiernes verdenshistorie – det lange blik
20/02:  Oldtidens storriger fra Mesopotamien til Islam 

og fra Han Kina til Romerriget
27/02:  Eurasiens kosmopolitiske og universelle impe-

rier, fra forfald til kulmination. Osmannerne, 
Stormogulerne og Qing dynastiets Kina

06/03:  Den europæiske kolonialisme og globale  
supermagter

Europas historie

Holdnummer: 1912-098
Tid: 2/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen, cand.mag. i 
historie, forfatter og direktør, Skoleskibet 
Georg Stage

Få overblik over de lange linjer i Euro-

pas historie fra Trojas fald til de se-

neste års rystelser i det europæiske 

fællesskab med Brexit, gæld, terror og 

flygtningestrømme – og på den måde 

en forståelse af Europas udvikling og 

situation i dag. dagen forsøger at give 

en samlet syntese over historien, som 

naturligvis både kan diskuteres og 

problematiseres. Syntesen tager sit ud-

gangspunkt i den politiske idehistorie 

med den nære forbindelse til religions-

historien og den politiske historie. det 

bliver historien om konger, paver og 

kejsere, men også om, hvordan deres 

tanker og gerninger påvirkede almin-

delige menneskers liv.

Det amerikanske århundrede 
og en amerikansk cæsar

Holdnummer: 1912-089
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag., oberstløjtnant

Med den amerikanske general dou-

glas MacArthur som omdrejningspunkt 

dykker vi ned i USA i første halvdel af 

det 20. århundrede. Her træder USA i 

høj grad ind på den verdenshistoriske 

scene og bliver en afgørende faktor 

for den politiske og økonomiske udvik-

ling. MacArthur personificerer netop 

denne epoke. General og stabschef 

i hæren, feltmarskal på Filippinerne 

i forbindelse med landets selvstyre i 

1935, øverstkommanderende over de 

allierede styrker i Stillehavet efter Pe-

arl Harbour i 1941 og ikke mindst chef 

for den amerikanske okkupationsmagt 

i Japan efter krigen og en drivkraft i 

landets modernisering. En mand med 

imponerende evner og ordentlighed, 

men også med en forfængelighed og 

egenrådighed, der til sidst fører til hans 

professionelle fald under Koreakrigen.

 

I løbet af hele Operation Overlord  
– invasionen af Normandiet – løb det 
samlede tabstal for de tyske og alliere-
de tropper op på 425.000 mennesker.
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Landgangen i Normandiet 
– verdens største militære 
operation

Holdnummer: 1912-301
Tid: 3/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Martin Cleemann Rasmus-
sen, ekstern lektor i russisk og historie, 
Hærens Officersskole

landgangen i normandiet var afgøren-

de for udfaldet af Anden Verdenskrig 

i Vesteuropa. Store anstrengelser var 

blevet gjort for at skjule tidspunktet for 

angrebet over for tyskerne. Angrebet 

blev en succes, men det var på ingen 

måde givet på forhånd. Efter invasionen 

fulgte hårde kampe i normandiet, inden 

tyskernes nederlag ved Falaise i nor-

mandiet i august 1944. de allierede 

troede, at vejen til Tyskland nu lå åben, 

og at krigen kunne afsluttes i 1944. 

Men katastrofen ved Arnhem fulgte, 

og der skulle udkæmpes hårde kampe, 

inden den endelige sejr over nazitysk-

land kunne fuldbyrdes. denne dag går 

vi både i dybden og i bredden og ser 

på verdens største militære operation  

– fra forberedelse henover kampene på 

strandene og frem til den endelige tys-

ke overgivelse.

Byvandringer:  
Fra Slotsholmen til 
Christianshavn

Holdnummer: 1912-404
Tid: 19/3, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. 
i arkæologi, forfatter og med i Historie-
quizzen på DRK

Vi begynder med en tur på Slotshol-

men, hvor fokus er de tre Christians-

borg slotte og resterne af Christian 4.’s 

imponerende krigshavn, Tøjhushav-

nen, der menes at være inspireret af 

Venedigs mægtige Arsenal. Herefter 

fortsætter vi med to byvandringer på 

Christianshavn, som Christian 4. grund-

lagde som fæstningsby for 400 år si-

den. oprindelig var den nye by tænkt 

som en bådsmandsby for Holmens fa-

ste stok, herefter som hjemsted for hol-

landske immigranter, og senere endte 

den som en bydel med købmandsgårde 

med private havnepladser i Strandga-

de og små boder i sidegaderne. Siden 

hen forvandlede Christianshavn sig til 

et af Københavns fattigkvarterer, og i 

1900-tallet rev man en del af den gam-

le bebyggelse ned og erstattede den 

med nye kvarterer.

19/03:  Magtens ø  
– Slotsholmens historie

 Mødested: Pladsen foran 

Thorvaldsens Museum

26/03:  Fra Børsen til 1600-tallets 
Christianhavn: Brobisser, 
bindingsværk og svalegange 

 Mødested: Børsen,  

på Børsrampen

02/04:  Christianshavn:  
Tugthusslaver og møller

 Mødested: Hjørnet af Mikkel 

Vibes Gade og Overgaden 

Oven Vandet

Paris 1919  
– seks måneder der ændrede verden

Holdnummer: 1912-041
Tid: 19/3, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.,  
oberstløjtnant

”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 guder-

ne”, 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 for-

handlingsbordet med de Fire Store: USA’s præsident Wil-

son, 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 statsmændene 

med forskellige dagsordener forsøgte at få verden på fode 

igen efter krigen og etablere en ny verdensorden. ikke no-

gen nem opgave, skulle det vise sig. Undervejs skal vi selv-

følgelig også se på selve Versaillestraktaten og ikke mindst 

de vidtrækkende følger, den og krigen fik. 

Opdagelsen af verden

Holdnummer: 1912-334
Tid: 19/3, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001  
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Vi mennesker er af natur nysgerrige, og vi har altid drømt 

om og opsøgt det fremmede derude et sted og dermed 

skubbet vores egen horisont. Gennem historien er det 

kommet til udtryk i vores udforskning af kloden – og i dag 

vores udforskning af Universet. opdagelsesrejsende har 

begivet sig ud, hvor ingen har været før, og opdaget hidtil 

ukendte egne, folk, arter og skatte og lagt grunden til store 

opdagelser og erkendelser – på godt og ondt. i forelæs-

ningsrækken skal vi på sporet af nogle af disse opdagelser 

i Amerika, Afrika og Grønland og også høre om, hvordan 

fortællingen om det fremmede er blevet konstrueret i fx 

rejseberetninger. Men faktisk starter vi med at kigge på det 

hele udefra, nemlig fra rummet, det nyeste mål for menne-

skets opdagelsestrang.

19/03:  Rumrejsen – nutidens opdagelsesrejse.  
Michael J.d. linden-Vørnle, astrofysiker og  

chefkonsulent, dTU Space

26/03:  Afrika-fortællinger – opdagelsen af det mørke 
kontinent. Frits Andersen, lektor i  

litteraturhistorie, Aarhus Universitet

02/04:  Vejen til Amerika – opdagelsen af den nye 
verden. Jesper nielsen, lektor i indianske sprog 

og kulturer, Københavns Universitet

09/04:  Knud Rasmussen og udforskningen af Grønland 
og Arktis. Knud Michelsen, cand.mag. og forfatter

Giv en oplevelse på 
Folkeuniversitetet i gave
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Ørkenkrig og Italiensfelttoget  
1939-1944

Holdnummer: 1912-350
Tid: 30-31/3, 1 weekend, kl. 11.00-15.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, 
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Weekenden går tæt på krigen i den nordafrikan-

ske ørken og det langtrukne felttog i italien, der 

har fascineret siden Anden Verdenskrig. i ør-

kenen udkæmpede britiske og Commenwealth 

styrker en dramatisk kamp mod aksemagterne, 

personificeret i ‘ørkenræven’ Rommel. Konflikten 

kulminerende i Slaget ved El Alamein i efteråret 

1942, hvor den risikovillige Rommel blev besej-

ret af den metodiske Montgomery. nederlaget 

signalerede en ny fase i Ørkenkrigen, hvor ak-

semagternes tilstedeværelse i nordafrika blev 

stadig mere presset af de allierede. i sommeren 

1943 stod de allierede parate til invasionen af 

Mussolinis italien, men manglede en klar strategi 

for felttoget. For tyskerne var strategien derimod 

klar fra dag 1. Fasthold de allierede i italien med 

mindst mulige styrker. Vi dykker ned i de vigtig-

ste slag og udviklinger i Ørkenkrigen og italiens-

felttoget og sætter konflikten ind i den større mi-

litærhistoriske fortælling om Anden Verdenskrig.

På ekspedition hos inkaerne  
i Perus tågeregnskov

Holdnummer: 1912-298
Tid: 31/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Inge Schjellerup, dr.phil. i arkæolog og 
antropolog, seniorforsker, Nationalmuseet

denne dag tager vi på ekspedition til Perus tå-

geregnskov på jagt efter inkaernes historie. inka-

ernes storhedstid går tilbage til 1100-tallet, hvor 

de underlagde sig størstedelen af det vestlige 

Sydamerika fra det sydlige Colombia til Argen-

tina og Chile og forenede det til et mægtigt rige 

frem til spaniernes erobring i 1532. inkariget var 

det største rige i Sydamerika før Columbus og 

på sit højdepunkt et af verdens største samfund. 

Machu Picchu er et af de bedst bevarede beviser 

på rigets storhed og har fået plads på UnESCo’s 

verdensarvsliste. læs mere om rejser med inge 

Schjellerup og Viktors Farmor til Peru på side 31.

Skurke og helte i 
danmarkshistorien

Holdnummer: 1912-097
Tid: 23/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen, cand.mag. i 
historie, forfatter og direktør, Skoleskibet 
Georg Stage

Forskellen mellem en skurk og en helt 

er først og fremmest øjnene, der ser. 

denne dag dykker vi ned i fortællin-

gerne om en række af de mest kendte 

skurke i danmarkshistorien og forsøger 

at se bag om myten for at forstå de for-

kætrede skæbners selvforståelse. Un-

dervejs kommer vi forbi Ulfeldt, Griffen-

feldt og Struensee, som blev dømt for 

majestætsforbrydelse. Hertil kommer 

J.B.S. Estrup, danmarks eneste diktator, 

samt Scavenius, der blev syndebuk for 

en hel nations skyld. dagen bliver både 

farverig, blodig og underholdende, og 

sammen kommer vi lidt tættere på, 

hvilket stof helte og skurke er gjort af. 

Den videnskabelige revolution

Holdnummer: 1912-469
Tid: 20/3, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe,  
cand.phil. i hhv. historie og videnskabshistorie og 
med i Historiequizzen på DRK

Perioden 1550-1650 oplevede en revolution i 

lærde europæeres forståelse af Universet og 

kroppen. Ved hjælp af teleskopet og matema-

tikken blev synet på Universet radikalt ændret. 

Anatomien og mikroskopet skabte en helt ny for-

ståelse for det menneskelige legeme. og fremfor 

alt skete der en revolution i måden at bedrive vi-

denskab på. Med fokus på astronomi og medicin, 

følger vi udviklingen og den rolle, danske viden-

skabsmænd som Tycho Brahe, Petrus Severinus, 

Thomas Bartholin, niels Steensen og ole Rømer 

spillede i den. Forelæsningsrækken giver et over-

blik over den videnskabelige revolution og sæt-

ter den ind i en historisk og filosofisk ramme.

20/03:  Gamle verdensbilleder
27/03:  Den moderne astronomis gennembrud
03/04:  Anatomiens landvindinger
10/04:  Det mekaniske verdensbillede
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Byvandringer: Gader og mennesker 
i middelalderens København

Holdnummer: 1912-403
Tid: 1/4, 3 mandage, kl. 17.00-18.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæolo-
gi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Tag med på tre historiske forårsbyvandringer til-

bage til middelalderens København. Byen skilter 

ikke med sin fortid før de store brande i 1700-tal-

let, men gadenavne, torve og bygninger gemmer 

stadig på spændende historier om livet i middel-

alderens København. Første byvandring begyn-

der på Vandkunsten, fortsætter langs den gamle 

havnekaj i Magstræde og Snaregade og slutter 

af i universitetets gård med det middelalderlige 

konsistoriehus. Herefter skal vi følge i ’de døde 

dyrs’ fodspor fra middelalderens Tyskemannega-

de (Strøget) til byens torv, som først i 1400-tallet 

fik navnet Gammeltorv. Vi slutter med en van-

dring omkring nikolaj-kvarteret med bl.a. Øster-

vold og kvindeklosteret Sankt Clare. 

01/04:  Fra Vandkunsten til roskildebispens 
gård i Nørregade

 Mødested: Vandkunsten ved  

springvandet

08/04:  Liv, handel og håndværk omkring 
Tyskemannegade (Strøget)

 Mødested: Højbro Plads ved  

rytterstatuen af Absalon

15/04:  Fra Sankt Nikolaj til middelalderens 
Østervold (Gothersgade)

 Mødested: Tårnet på Nikolaj Plads

Byvandringer:  
Christian 4.’s Ny København

Holdnummer: 1912-402
Tid: 9/4, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. 
i arkæologi, forfatter og med i Historie-
quizzen på DRK

Fra 1620’erne skabte Christian 4. ’ny 

København’, og han flyttede toldbo-

den fra Knippels Bro til det nuværende 

toldbodområde. På den måde tidoble-

de kongen inderhavnen og fordoblede 

København. Efter en forelæsning skal 

vi se det hele ved selvsyn på to byvan-

dringer. den første tager os rundt i ny 

København, hvor vi hører om den for-

færdelige brand i operahuset på slot-

tet Sophie Amalienborg i 1689. Vi skal 

forbi odd Fellow palæet, gennem Sankt 

Annæ Passage og se baggårde i Sto-

re Kongensgade. Vi slutter i nyboder 

med en slem nyboderhistorie. næste 

byvandring går rundt om nyhavnska-

nalen, og her skal vi bl.a. høre historien 

om den smukke og poetiske, men onde 

morder Petri Worm, der myrdede litte-

raten Tønder i baghuset til nyhavn 65. 

09/04:  Forelæsning: Christian 4.’s  
Ny København

 Sted: AU, Campus Emdrup, 

bygning D, lokale D166, 

Tuborgvej 164

16/04:  Byvandring: Nyboder og 
Christian 4.’s Ny København

 Mødested: Hjørnet af Bredga-

de og Fredericiagade

23/04:  Byvandring: Omkring Nyhavn
 Mødested: Mindeankeret i 

Nyhavn

Modstandskampens børn  
– når traumer går i arv

Holdnummer: 1912-297
Tid: 9/4, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164 
Undervisere: Ulla Lunn, arkitekt og Steen Klitgård 
Povlsen, lektor emeritus i litteraturhistorie, Aarhus 
Universitet

over 6.000 danskere endte i tysk fangenskab og 

KZ-lejre under Besættelsen. de fleste overlevede 

heldigvis og vendte hjem igen, men ofte med sår 

på både sjæl og legeme. Mange skulle derefter 

til at være forældre for de børn, de enten havde 

i forvejen eller fik efter krigen. det var tit svært, 

både for voksne og børn. de to forelæsere vil på 

baggrund af egne erfaringer skitsere forskningen 

omkring denne såkaldte ’traumevandring’ og dis-

kutere metoderne til at råde bod på problemer-

ne. Hvad er et KZ-traume, og hvordan overføres 

det fra generation til generation? Hvordan er det 

at vokse op med en KZ-traumatiseret mor eller 

være barn af en ’helt’? Til slut ser vi på mod-

standskampens grundfortælling og den danske 

erindringskultur.

Viking – ran, ild og sværd

Holdnummer: 1912-032
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.45
Pris: 220 kr., studerende 140 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Underviser: Jeanette Varberg, museumsinspektør, 
Nationalmuseet

i tiden efter dele af det mægtige Romerriges fald 

udviklede Europa nye stærke kongeriger, hvor 

mange kongeslægter antog den nye kristne tro. 

Men i norden holdt folkene og kongerne fast i 

den gamle tro på odin og den nordiske mytologi. 

i slutningen af 700-tallet satte den kristne kejser 

Karl den Stores pres mod danernes grænse gang 

i en række vikingeangreb, som blev startskuddet 

til det, vi i dag kalder vikingetiden. Med afsæt i 

sin nye bog om vikingetiden fortæller museums-

inspektør Jeanette Varberg om, hvordan norden 

udviklede sig fra slutningen af jernalderen og 

frem til begyndelsen af middelalderen, og hvor-

dan vikingerne satte et afgørende mærke på ver-

denshistorien.

”  De naturvidenskabelige resultater som 
forhistorisk DNA og strontiumanalyser 
løfter vores historie op i et nyt lys og giver 
arkæologerne helt nye redskaber til at 
rekonstruere vores fortid.”

Jeanette Varberg
Museumsinspektør, nationalmuseet
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Centraleuropa i 100 år

Holdnummer: 1912-296
Tid: 1/5, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

Riget i Midten, kalder kineserne sig, og regerin-

gerne i Centraleuropa er da heller ikke i tvivl om, 

hvor de ligger: Centralt i Europa, både historisk, 

kulturelt og værdimæssigt. Regionen har kæm-

pet hårdt for sin plads – for 100 år siden, da 

Første Verdenskrig sluttede og ti nye selvstæn-

dige nationalstater opstod som buffer mellem 

Tyskland og Sovjet ned midt gennem Europa. 

og også i dag, hvor der bliver diskuteret livligt 

og aggressivt om Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slo-

vakiet opfylder EU’s værdier om demokrati og 

retsstat, eller om det tværtom er Centraleuropa, 

der kan lære EU, hvad sande, kristne, europæiske 

værdier er. i denne forelæsningsrække ser vi på 

Centraleuropa for 100 år siden, da staterne op-

stod, samt på deres position i Europa i dag.

01/05:  Centraleuropa før det fandtes.  
Vibe Termansen, cand.mag., journalist 

og tidl. Østeuropa-korrespondent for 

Weekendavisen

08/05:  Europa efter Første Verdenskrig.  
Uffe Østergaard, professor emeritus i 

historie, Copenhagen Business School

15/05:  Ungarn i dag (på let forståeligt en-
gelsk). Miklos Sükösd, lektor i medier og 

kommunikation, Københavns Universitet

22/05:  Tjekkiet og Slovakiet i dag (på let 
forståeligt engelsk). Miklos Sükösd,  

lektor i medier og kommunikation, 

Københavns Universitet

29/05:  Polen i dag. Vibe Termansen, cand.mag., 

journalist og tidl. Østeuropa-korrespon-

dent for Weekendavisen

Mennesker og historier  
i Anden Verdenskrig

Holdnummer: 1912-470
Tid: 1/5, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, 
cand.phil. i hhv. historie og videnskabshi-
storie og med i Historiequizzen på DRK

Anden Verdenskrig er den største 

konflikt, mennesket har udkæmpet. 

Med atombomben som kronen på 

værket skabte den våben, der overgik 

alt, hvad man tidligere havde oplevet. 

Men i sidste ende var det mennesker, 

der kæmpede og døde, og der er lige 

så mange historier om krigen, som an-

tallet af mennesker, der blev berørt af 

den. Forelæsningerne fortæller krigens 

historie gennem mænd og kvinder, som 

gjorde en forskel – ikke bare politikere 

og generaler, men også forskere, spio-

ner, kunstnere og svindlere.

01/05:  Fredsdrømme og Blitzkrig
08/05:  Krig til lands, til vands og i 

luften – og i laboratoriet
15/05:  Tyskere i Det Tredje Rige
22/05:  Den Store Fædrelandskrig
29/05:  USA og Stillehavskrigen
05/06:  Landgang og regnskabets 

time

Byvandringer:  
Kongernes København

Holdnummer: 1912-463
Tid: 12-13/6, onsdag-torsdag, kl. 10.00-12.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Christiansborg Slotsplads ved rytterstatuen af 
Frederik 7.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i 
historie, oberstløjtnant

i 1500-tallet tegner sig en slags blivende central-

forvaltning i København på stedet, hvor Absalon 

lod en borg bygge: Københavns Slot og Slotshol-

men. i 1660 får danmark ny styreform – enevæl-

den. det fører til udbygning af statsapparatet og 

yderligere centralisering af magten i København. 

En væsentlig måde at sikre sig legitimitet var 

samtidig at forherlige monarken gennem en be-

vidst iscenesættelse af magten gennem fx storla-

den arkitektur. Tag med i sporerne af kongernes 

prægtige København to formiddage i juni – i godt 

selskab med Ebbe Juul-Heider, lektor i historie og 

tidligere oberstløjtnant i den Kongelige livgarde. 

den første byvandring sætter fokus på de danske 

konger på Slotsholmen og ser nærmere på bl.a. 

Københavns Slot, den røde bygning (Finansmini-

steriet), Christiansborg-komplekset, Marmorbro-

en, Ridebanen, Hofteatret og Rigsarkivet. På an-

den byvandring besigtiger vi udvalgte lokaliteter, 

som knytter sig til den danske enevælde. Turen 

går bl.a. forbi Prinsens palæ, Frederiksstaden, 

Amalieborg-komplekset og Kastellet. 

”  Der er lige så mange 
historier om krigen, som 
antallet af mennesker der 
blev berørt af den.”

Jakob Danneskiold-Samsøe
Cand.phil. i hhv. historie og videnskabshistorie 

og med i Historiequizzen på dRK
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Pragt, kvindelige regenter, 
antikinspiration og ’Britannia 
rules the waves’. Fire tværsnit af 
1700-tallet

Holdnummer: 1922-048
Tid: 2/9, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. 
forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum 
Frederiksborg Slot

over fire aftener tegnes et billede af 1700-tal-

lets Europa med udgangspunkt i fire centrale 

strømninger inden for politik og kunst. 1600- og 

1700-tallet var pragtslottenes tid med opførel-

sen 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 vig-

tigste stater blev regeret af kvinder efter 1750: 

Kejserinde Maria Theresia i Østrig, kejserinde 

Elisabeth og senere Katarina den Store i Rusland. 

Hvordan havde de fået magt, og hvordan age-

rede de i en politisk verden, hvor spillereglerne 

var fastsat af mænd? Herefter ser vi nærmere 

på nyklassicismen i kunst og litteratur, hvordan 

Rom og antikken var tidens dominerende kunst-

neriske inspirationskilde 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 opførte 

enorme herregårde. Hvor kom rigdommen fra, og 

hvordan var ’upstairs and downstairs’ i et ’coun-

try house’? Få fire tværsnit af 1700-tallet.

Byvandringer: Gæstgivere, gøglere 
og madammer på Vesterbro

Holdnummer: 1922-104
Tid: 2/9, 3 mandage. Forelæsning 2/9 er kl. 19.30-
21.15. Begge byvandringer er kl. 17.00-18.30 
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæolo-
gi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

i 1577 forbød Valkendorf al slagtning af kvæg in-

den for Københavns volde og opførte et slagte-

hus helt uden for Vesterport. i kølvandet på slagt- 

erne fulgte værtshusene, for her drak man lidkøb 

efter endt handel på Trommesalens kvægtorv. 

det blev startskuddet til, at Vesterbro udviklede 

sig til et slagter- og forlystelsesparadis. omkring 

år 1800 lå værtshusene på Vesterbro nærmest 

side om side og ofte slået sammen med en slag-

tergård. Med en forelæsning og to byvandringer 

skal vi i sporet på datidens Vesterbro og høre om 

det hele: Gæstgiverierne, slagterne, forlystelser-

ne, ølhallerne, danse- og sangerindesalonerne, 

varieteerne, artisterne, de skumle knejper... og 

hvorfor man ’skød papegøjen’ på Vesterbro.

02/09:  Forelæsning: Værtshuse, banditter og 
barske madammer på Vesterbro

 Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 

lokale D166, Tuborgvej 164

09/09:  Byvandring: Det lystige Vesterbro til 
Fortunen

 Mødested: Vesterbros Torv

16/09:  Byvandring: Hvem skød papegøjen? 
 Mødested: Vesterbros Torv

Middelalderens historie  
– set gennem kirken

Holdnummer: 1922-105
Tid: 3/9, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, 
cand.phil. i hhv. historie og videnskabshi-
storie og med i Historiequizzen på DRK

Kristendommens historie er en fantas- 

tisk fortælling om, hvordan en forbudt 

jødisk sekt i et besat land i løbet af få 

århundreder blev statsreligion i Romer-

riget og i dag er verdens mest udbred-

te religion. i forelæsningsrækken følger 

vi kirkens og kristendommens udvik-

ling fra de første kristne til senmiddel-

alderens pavekirke og reformationen. 

Vi kommer ind på udviklingen af fore-

stillinger som Arvesynd og nadveren, 

og da kirken fik så stor betydning for 

samfundslivet, dykker vi også ned i 

korstogene og forholdet mellem paven 

og kejseren i middelalderen. Få indblik 

i middelalderens historie set gennem 

kirkens og kristendommens udvikling.

03/09:  De første kristne og den 
tidlige kristendom

10/09:  Klostervæsenet
17/09:  Pavemagtens fremvækst
24/09:  Den kæmpende kirke:  

Korstog og universiteter
01/10:  Kættere og reformbevægelser
08/10:  Reformationen
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Mannerheim og  
Finlands nyere historie

Holdnummer: 1922-049
Tid: 4/9, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i 
historie, oberstløjtnant

over tre aftener går vi tæt på Finlands historie i 

første halvdel af det 20. århundrede med omdrej-

ningspunkt i Gustaf Mannerheim, der om nogen 

medvirkede til landets selvstændighed. Efter en 

karriere som officer i den russiske hær vendte 

Mannerheim tilbage til Finland efter oktober- 

revolutionen. Her blev han øverstbefalende for 

de borgerlige ’hvide’ regeringsstyrker under 

den Finske Borgerkrig og i 1918 fejret som kri-

gens sejrherre. Mannerheim var ikke demokrat, 

men han arbejdede loyalt for, at landets institu-

tioner igen blev sat i kraft, hvilket var afgøren-

de for Finlands anerkendelse som selvstændig 

stat. Som feltmarskal ledte Mannerheim den 

finske hær til flere bemærkelsesværdige sejre.  

Under Fortsættelseskrigen 1941-44 formåede 

han at holde stand over for tysk krav om frem-

rykning mod leningrad og blev i 1944 udnævnt 

til Finlands præsident, hvor det lykkedes ham at 

få landet ud af krigen. 

Vikingernes verden

Holdnummer: 1922-086
Tid: 4/9, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Tilrettelægger: Lasse Christian Arboe Sonne,  
lektor i historie, Københavns Universitet

Fra de første vikingetogter til Svend Tveskægs 

og Knud den Stores erobringer af England kom 

danmark til at spille en vigtig rolle i nordeuropas 

historie. Forelæsningsrækken går tæt på viking- 

ernes verden og fortæller om de centrale perso-

ner og begivenheder, fredelige som voldelige, der 

bragte danmark i tæt forbindelse med resten af 

Europa. Vi skal bl.a. se nærmere på vikingetogter-

ne, tidens skibsteknologi, erobringen af England, 

hverdagslivet og eftertidens syn på vikingetiden..

04/09:  Vikingetogterne i 700- og 800-tallet. 
lasse Christian Arboe Sonne, lektor i 

historie, Københavns Universitet

11/09:  Vikingetogterne og erobringen af 
England. lasse Christian Arboe Sonne, 

lektor i historie, Københavns Universitet

18/09:  Hverdagsliv i vikingetiden mellem 
land og by. Sarah Croix, adjunkt, Centre 

for Urban network Evolutions, Aarhus 

Universitet

25/09:  Vikingetidens skibstekonologi.  
Morten Ravn, museumsinspektør,  

Vikingeskibsmuseet

02/10:  Fra vikingetidens muslimske vikinger 
til nutidens vikingedanskere. Brug og 
misbrug af vikingbegrebet. John H. 

lind, dr.phil. i historie

Byvandringer: Flådens og 
befæstningens København i 
middelalder og renæssance

Holdnummer: 1922-103
Tid: 10/9, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.30
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. 
i arkæologi, forfatter og med i Historie-
quizzen på DRK

i 1510 samlede Kong Hans den dan-

ske orlogsflåde på øen Bremerholm i 

København, så den kunne ekviperes 

herfra. Bremerholm skibsværft ek-

sisterede helt til 1856, hvor det blev 

nedlagt, og i stedet voksede bydelen 

Gammelholm frem bag det Kongelige 

Teater. Første byvandring går gennem 

det gamle skibsværftsområde. Heref-

ter vandrer vi over to gange langs med 

Københavns middelalder- og renæs-

sancebefæstning fra Kongens nytorv, 

langs med Gothersgade, gennem Ør-

stedsparken til Rådhuspladsen.

10/09:  Bremerholm skibsværft
 Mødested: Mindeankeret i 

Nyhavn

17/09:  Fra middelalderens Østervold 
til Nørreport

 Mødested: Kongens Nytorv på 

hjørnet af Vingårdsstræde

24/09:  Fra middelalderens  
Nørreport til Vestervold

 Mødested: Nørreport ud for 

Fiolstræde

 

Den orange farve ved Inari- 
heligdommen ved Kyoto 
skulle efter sigende holde 
ulykker, katastrofer, ruin og 
konkurs fra døren. 
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Japans historie

Holdnummer: 1922-027
Tid: 17/9, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

i dag kender vi Japan som verdens 

tredje største økonomi, hvis varer i 

overflod præger det europæiske mar-

ked. i forelæsningsrækken skruer vi 

tiden over 2000 år tilbage og fortæller 

Japans fascinerende historie frem til i 

dag. Hver forelæsning tager udgangs-

punkt i en periode og et særligt sted. 

Steder der i dag er velbesøgte af turi-

ster fra hele verden på grund af deres 

velbevarede kultur og særlige historie. 

Vi ser nærmere på strømninger fra 

Kina og Korea, samuraikrigere, euro-

pæere, krig og fred, der har både ud-

fordret og præget Japan. Få historien 

om kejseriget fra den første kejserinde 

Himiko til i dag.

17/09:  Kejserinder og kejsere (660 
fvt-1180). Jane oksbjerg, 

forfatter og rejseleder

24/09:  Samuraiernes verdener 
(1180-1868). Jane oksbjerg, 

forfatter og rejseleder

01/10:  Dannelsen af Nationen Japan 
(1792-1903). Annette Skovsted 

Hansen, lektor i japanstudier 

og historie, Aarhus Universitet

08/10:  Krig og fred i Japans historie 
(1876-2018). Annette Skovsted 

Hansen, lektor i japanstudier 

og historie, Aarhus Universitet

Imperier – storhed og fald

Holdnummer: 1922-019
Tid: 28-29/9, 1 weekend, kl. 10.00-14.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i 
historie, oberstløjtnant

i verdenshistorien findes der mange eksempler 

på mægtige imperier, der i lang tid har sat sig på 

store geografiske områder, været drivkræft for en 

kulturel udvikling – for så derefter at bukke under 

af forskellige grunde. indefra-kommende såvel 

som udefra-kommende. Med blik til bl.a. den ty-

ske filosof oswald Spengler og hans ‘der Unter-

gang des Abendlandes’ sætter forelæsningerne 

fokus på en række af verdens store hedengangne 

imperier og fortæller historien om deres storhed 

og fald. Tag med, når vi krydser verdenshistorien 

og undervejs gør stop ved imperium Romanum, 

det Byzantinske Rige, den tyske ordensstat, os-

mannerriget og Østrig-Ungarn. 

Hitler og Stalin

Holdnummer: 1922-044
Tid: 28/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Cleemann Rasmussen, ekstern 
lektor i russisk og historie, Hærens Officersskole

Hitler og Stalin stod i spidsen for to totalitæ-

re regimer og mødtes som feltherrer i krigen 

på Østfronten fra 1941-1945. En krig, der førte 

til voldsomme ødelæggelser og enorme tab af 

menneskeliv. denne dag stiller vi skarpt på de to 

diktatorer, deres baggrund, deres vej til magten, 

og hvordan de med hård hånd styrede deres lan-

de igennem Anden Verdenskrig. Vi hører om de 

store og skæbnesvangre slag ved bl.a. Moskva og 

Stalingrad, om de tyske og sovjetiske forbrydel-

ser imod civilbefolkningen, krigsfangernes skæb-

ne og om Stalin og Hitlers rolle som feltherrer i 

både triumf og tragedie. Hvad var det for en krig, 

som de to totalitære regimer førte? Hvordan op-

levedes krigen for den almindelige soldat – og for 

de tyske og sovjetiske civile? og hvordan skildres 

krigen i Rusland og Tyskland den dag i dag?

Ruslands historie

Holdnummer: 1922-025
Tid: 22/10, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Rusland er en uomgængelig aktør i danmarks 

nærområde, i Europa og globalt. En aktør, der til 

stadighed giver europæiske regeringsledere grå 

hår i hovedet. Vær med, når syv ruslandskendere 

skuer mod Europas nabo mod øst og gennem-

går 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 resultater – fra Stalins reformer til 

Gorbatjovs forsøg på at redde systemet. Vi gen-

nemgår den Store Fædrelandskrig (Anden Ver-

denskrig i Rusland), der gjorde Sovjetunionen til 

en verdensmagt 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. 

22/10:  1696-1855: Rusland under Peter den 
Store og hans efterfølgere. Christian 

Gottlieb, adjungeret professor,  

Københavns Universitet

29/10:  1856-1917: Rusland på kanten til den 
moderne verden. Martin Ammitsbøll 

Husted, lektor, cand.mag. i historie, 

filosofi og samfundsfag

05/11:  1917-1922: Revolution, borgerkrig  
og dannelsen af Sovjetunionen.  
Erik Kulavig, lektor i historie,  

Syddansk Universitet

12/11:  1922-1953: Stalin og Den Store Fædre-
landskrig. Erik Kulavig, lektor i historie, 

Syddansk Universitet

19/11:  1953-1991: Elementer og faser i  
Sovjetnionens sensommer og  
henvisnen. Michael Hesselholt  

Clemmesen, brigadegeneral (pens.), 

militærhistoriker, Forsvarsakademiet

26/11:  1991-2000: Rusland i Europa. Karsten 

Jakob Møller, generalmajor & seniorana-

lytiker (pens.).

03/12:  2000-2016 Rusland i det 21. århundre-
de: Putins Rusland. Mette Skak, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet

I 2018 deltog 18.000 på 
Folkeuniversitetet i Emdrup 
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Historien om Europa  
– fra Romerriget til det 21. 
århundrede

Holdnummer: 1922-106
Tid: 22/10, 8 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, 
cand.phil. i hhv. historie og videnskabshi-
storie og med i Historiequizzen på DRK

de fleste af os har en forestilling om 

Europa. ikke bare som et kontinent, men 

som en eller anden form for kulturel  

enhed, der adskiller os fra Mellem-

østen, Afrika, USA og resten af verden. 

også selv om vi ikke er bundet sam-

men af ét fælles sprog, men af snesevis 

af modersmål. i forelæsningsrækken 

undersøger vi, hvorvidt forestillingen 

om ’det europæiske’ er en myte eller 

kan underbygges historisk. Vi følger 

Europas udvikling fra Romerriget til 

det 21. århundrede og besvarer dermed 

også spørgsmålet om, hvordan Europa 

kom til at dominere resten af verden 

økonomisk og kulturelt. det er en lang 

og svimlende rejse, vi skal ud på!

Historiske hovedlinjer – i verdens, 
Europas og Danmarks historie

Holdnummer: 1922-082
Tid: 22/10, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164
Underviser: Torben Peter Andersen, lektor,  
cand.mag. i historie og samfundsfag

dyk ned i verdens, Europas og danmarks historie 

fra oldtid til nutid set i lyset af teknologiudvik-

ling, kulturmøder og kulturdannelse. Gennem 

seks nedslag i historien belyses betydningsfulde 

historiske begivenheder og udviklingstræk, som 

afspejler aspekter af den aktuelle diskussion i 

vores samfund i dag. Undervejs kommer vi forbi 

aspekter som fx vækst, energi, livets ekstremer, 

kulturmøder og -konflikter og europæernes fem 

gyldne århundreder (1500-2000). Men først skal 

vi starte med at se på, hvordan vi i det hele ta-

get fortolker vores historie: Hvad interesserer vi 

os for i historien, og hvilke andre vinkler er der? 

Hvad kan vi finde ud af, og hvad kan vi kun gisne 

om? Torben Andersen er forfatter til bogen ’Hi-

storiske hovedlinjer’ (Forlaget Columbus), som 

forløbet tager afsæt i.

22/10:  Verdenshistorien til belysning af – og i 
lyset af – nutiden

29/10:  Vækst, befolkningsudvikling, energi  
og klima

05/11:  Forholdet mellem de ‘store’ kulturom-
råder – Kina, Indien, Mesopotamien og 
Egypten – Europa og de amerikanske 
højkulturer

12/11:  Livets ekstremer: Hofliv og almueliv  
– overflod og sult

19/11:  Det 20. århundrede
26/11:  Danmark – mellem historiens møllesten

Hvad enhver bør vide om  
Europas historie

Holdnummer: 1922-023
Tid: 2/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i 
historie, oberstløjtnant

Tag med på en tour de force gennem Europas 

historie. det hele begynder med en tyr og en 

kongedatter på en strand i Fønikien. Herfra går 

det over kejserriger og kristendom, vikinger og 

vandaler, renæssancer, reformationer og regulæ-

re revolutioner. På rejsen støder vi på Karl den 

Store, Pave Urban, Albrecht dürer og Christoffer 

Columbus. Vi går med louis XVi og Marie An-

toinette til guillotinen, vi drager med napoleon 

Bonaparte på slagmarken, og vi følger otto von 

Bismarcks kamp for et samlet Tyskland. Vi ser 

det samme Tyskland skrumpe i 1920, udvide sig 

igen i 1939, halveres i 1945 og blive forenet i 1989. 

Undervejs har vi set den kommunistiske stat bli-

ve til virkelighed, de koloniale eventyr er under 

afvikling, og kvinderne har fået deres stemmeret. 

nu står vi her i det 21. århundrede og kan stille 

spørgsmålet, om den europæiske (verdens)histo-

rie er et afsluttet kapitel?

Det Tysk-romerske Rige

Holdnummer: 1922-021
Tid: 30/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oply-
ses i cafeområdet, Tuborgvej 164
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 magyarer hærgede 

de sørgelige rester af det mægtige imperium, 

som først i 962 fandt sin arvtager som Europas 

stærke centralmagt – det Tysk-romerske Rige. 

otto den Store fik den politiske magt som kejs-

er af den nye supermagt, mens Paven stod som 

det åndelige overhoved. Gennem 1500-tallets 

reformationer og det efterfølgende århundredes 

trediveårskrig mistede den tysk-romerske kejser 

langsomt sin magt over rigets uregerlige regen-

ter. 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. 

Læs interviews med 
forelæsere på fuau.dk
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59RUndT 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



Deutschstunde – tysk 
kulturhistorie på én aften

Holdnummer: 1912-061
Tid: 15/1, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Rune Lykkeberg,  
chefredaktør, Dagbladet Information  
og Peter Nielsen, litteraturredaktør, 
Dagbladet Information

Tyskland står som den nye leder af den 

frie verden og den stærkeste økonomi 

i Europa. Alligevel ved vi i danmark 

mindre og mindre om vores største 

nabo mod syd. Vi ser amerikanske og 

engelske film og tv-serier, og vi hører 

amerikansk og engelsk populærmu-

sik. Men den store tyske kultur fylder 

ikke meget i den danske offentlighed, 

og tysk er ikke længere et obligatorisk 

fag i folkeskolen. Som danskere har vi 

bevæget os længere og længere væk 

fra vores nærmeste stormagt, selvom 

den er blevet mere politisk og kulturelt 

relevant. derfor vil vi denne aften intro-

ducere til den store tyske kulturarv. 

Galeanstalter, lufthavne, skoler, 
fængsler – og andre huse, der har 
formet os

Holdnummer: 1912-024
Tid: 21/1, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

Hvordan afspejler velfærdsstatens idéer sig i 

arkitekturen? Ud fra hvilke teorier tegnede man 

en galeanstalt, et hospital og et fængsel før i 

tiden? og hvorfor byggede man i gamle dage i 

mere solide materialer? Arkitekturhistorien bag 

de byggerier, der har dannet ramme om vores liv 

fra 1700-tallet og frem til i dag, er spændende, 

og det er den, der bliver fortalt i denne forelæs-

ningsrække. over fire aftener følger vi nogle af 

de vigtigste bygningers udviklingshistorie. 

21/01:  Landevejskroer, stationer, broer, skibs-
design og lufthavne. Jørgen Hegner 

Christiansen, arkitekt MAA og redaktør 

af tidsskriftet Architectura

28/01:  Dansk skolebyggeri igennem 300 år. 
ning de Coninck-Smith, lektor i  

barndoms- og uddannelseshistorie, 

Aarhus Universitet

04/02:  Hospitaler og galeanstalter. Kim 

dirckinck-Holmfeld, seniorforsker, 

Kunstakademiets Arkitektskole

11/02:  Politistationer, fængsler og kaserner. 
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt 

MAA og redaktør af tidsskriftet  

Architectura

Kunst og kærlighed

Holdnummer: 1912-286
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Klichéen siger, at ulykkelig og ugengældt kær-

lighed har været vejen til den store åbenbaring 

for mange kunstnere. Men hvordan er det gået 

med de kunstnere, som har fået hinanden? Går 

kunsten og kærligheden op i en højere enhed? 

Hvilken betydning har det haft, at der har skul-

let være plads til to kunstnersjæle i parforholdet, 

og at den eneste ene også er arbejdskammerat, 

mentor, muse, kritiker og måske i nogle tilfælde 

konkurrent? Med afsæt i kunsthistorien fra sidste 

del af 1800-tallet og frem til i dag dykker fore-

læsningsrækken ned i forskellige kunstnerpar og 

ser på deres parløb i kunst og kærlighed – og på 

deres værker og historierne bag.

21/01:  Anna og Michael Ancher. Amalie Grubb 

Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie

28/01:  Marie og P.S. Krøyer. Amalie Grubb 

Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie

04/02:  Gerda Wegener og Lili Elbe. Amalie 

Grubb Martinussen, cand.mag. i  

kunsthistorie

11/02:  Else Alfelt og Carl-Henning Pedersen. 
lotte Korshøj, museumsleder, Carl-Hen-

ning Pedersen og Else Alfelts Museum

18/02:  Frida Kahlo og Diego Rivera. ole Bak 

Jakobsen, mag.art. i kunsthistorie

25/02:  Maja Lisa Engelhardt og Peter  
Brandes. Rita lienhøft, cand.mag.  

i kunsthistorie

Kunst,  
arkitektur 
og design



Danmark rundt  
– landskabsmalerier af de 
største danske malere

Holdnummer: 1912-278
Tid: 22/1, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, 
kunstner og cand.mag. i historie og 
kunsthistorie

Bliv introduceret til en sand perleræk-

ke af malere, der stilfærdigt, stærkt 

og poetisk tog det danske landskab til 

sig og omsatte de forskellige tempera-

menter på lærredet. Sidst i 1800-tallet 

kom impressionismen til danmark med 

bl.a. Fynboerne (Johs. larsen, Fritz Sy-

berg, Peter Hansen) og Anna Ancher. 

Siden fulgte symbolismen og ekspres-

sionismen (J.F. Willumsen, niels larsen 

Stevns), og snart opstod en ny genera-

tion anført af folk som Harald Giersing 

og Edvard Weie. Senere fortsatte oluf 

Høst og niels lergaard på Bornholm, 

mens Jens Søndergaard modsat ind-

tog Vestkysten. Erik Raadal og Svend  

Engelund malede det jyske bondeland, 

og lauritz Hartz og Karl Bovin forel-

skede sig i odsherreds bakkelandskab. 

Samtidig gjorde også Anna Klindt Sø-

rensen og olivia Holm Møller sig be-

mærket, og Erik Hoppe fandt utrætte-

ligt nye motiver i Søndermarken.

Kunsthistorien på ét semester

Holdnummer: 1912-023
Tid: 22/1, 9 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 980 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Hvad karakteriserer barokken? Realismen? og 

futurismen? Hvis du trænger til at få et godt 

overblik, få opfrisket din hukommelse eller for 

første gang stifte bekendtskab med kunsthisto-

riens forunderlige forandringer, så vær med, når 

vi byder på en sprudlende gennemgang af kunst-

historien fra renæssance til samtid. Forelæsning-

erne omhandler først og fremmest maleri, skulp-

tur og arkitektur. Men vi kommer også omkring 

stilretninger fra især det 20. og 21. århundrede, 

der udfolder sig i andre materialer og gør brug 

af andre teknikker. Kunsten flytter sig, ændrer 

udtryk og griber om sig. oplev rejsen fra central-

perspektiv til kaosteori.

22/01:  Renæssance og manierisme. Gitte 

Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

29/01:  Barok og rokoko. Signe Jacobsen,  

mag.art. i kunsthistorie

05/02:  Klassicisme og romantik. Birgitte 

Zacho, mag.art. i kunsthistorie

12/02:  Realisme og impressionisme. Gitte 

Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

19/02:  Symbolisme. Gitte Tandrup, mag.art.  

i kunsthistorie

26/02:  Ekspressionisme. Pia Høy, cand.phil.  

i kunsthistorie

05/03:  Kubisme og futurisme. Anne Blond, 

museumsinspektør, Kunstmuseet i 

Tønder

12/03:  Surrealisme. Gitte Tandrup, mag.art.  

i kunsthistorie

19/03:  Samtidskunst. Kristian Handberg, 

postdoc i kunsthistorie, Københavns 

Universitet

Alt hvad du bør vide  
om dansk kultur

Holdnummer: 1912-021
Tid: 23/1, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem det danske kul-

turlandskab – fra det moderne gennembrud i 

1870’erne og op gennem det 20. århundrede. 

Forelæsningsrækken er en lystvandring gennem 

de vigtigste strømninger og de lyseste hoveder 

og deres værker inden for henholdsvis dansk lit-

teratur, kunst, arkitektur, design, film og musik. 

Hvad er historien bag de værker, der har provo-

keret, flyttet grænser og ført til nybrud, og som 

sidenhen er kommet til at stå som symboler på 

en ny tid? Forelæserne retter hver især blikket 

mod de vigtigste milepæle inden for deres felt, 

og det tidsmæssige fokus inden for perioden va-

rierer derfor fra forelæsning til forelæsning. Få 

seks fageksperters introduktion til dansk kultur.

23/01:  Musik. leif V.S. Balthzersen, mag.art.  

i musikvidenskab

30/01:  Kunst. Teresa Østergaard Pedersen, 

mag.art. og ph.d. i kunsthistorie, Aarhus 

Universitet

06/02:  Arkitektur. Kasper lægring, arkitekt 

MAA og mag.art. i kunsthistorie

13/02:  Litteratur. Erik Svendsen, lektor i dansk, 

Roskilde Universitet

20/02:  Film og tv-serier. Jakob isak nielsen, 

lektor i film- og medievidenskab, Aarhus 

Universitet

27/02:  Design. Thomas dickson, forfatter, 

arkitekt og industriel designer

Kunst,  
arkitektur 
og design

”  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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Kunst og arkitektur  
fra Lucca til Bilbao

Holdnummer: 1912-062
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor i 
kunsthistorie, Aarhus Universitet

den ældgamle og overdådigt smukke itali-

ensk-franske pilgrims- og handelsvej til Spanien, 

Via Tolosana, byder på et væld af kunstneriske 

oplevelser: Fra luccas rigt dekorerede romanske 

marmorkirker over antikke og middelalderlige 

sydfranske byer som Fréjus, Arles, Saint Gilles, 

Carcassonne og Toulouse til Matisses smukke 

Rosenkranskapel fra 1950’erne i Vence. Vide-

re over Pyrenæerne 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.

Danske designbrands  
– fra Bang & Olufsen til Hay

Holdnummer: 1912-063
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, arkitekt og 
industriel designer

Hvordan blev dansk design en succes? og 

hvordan ser fremtiden ud? ofte fokuserer vi på 

personerne i dansk design og glemmer, at også 

virksomheder var med til at opbygge de brands, 

som danmark er blevet internationalt kendt for. i 

løbet af det 20. århundrede blev branding et stort 

begreb, hvor virksomheder som Bang & olufsen, 

lego, Fritz Hansen, Stelton og Georg Jensen, 

gjorde indtryk på forbrugerne og satte et stort af-

tryk på markedet. Men hvordan? Hvad gjorde for-

skellen? i løbet af denne søndag sætter vi fokus 

på danske designbrands. Vi kigger på tidlige de-

signvirksomheder som fx Kgl. Porcelæns historie, 

undersøger forudsætningerne for det nationale 

megabrand danish designs succes efter Anden 

Verdenskrig og tager temperaturen på i dag, hvor 

brands som Hay, Muuto og Stelton er i skarp kon-

kurrence med internationale virksomheder.

Kærs KunstKafé:  
4 aftener i kunstens tjeneste

Holdnummer: 1912-476
Tid: 6/2, 4 onsdage, kl. 17.30-21.00
Pris: 1180 kr. inkl. let og lækker aftens-
mad 
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 
1B, Frederiksborggade 1B, 4

over en række kafé-aftener går kunst-

historiker og tv-vært Peter Kær på op-

dagelse i kunstens forunderlige verden 

i selskab med kunsteksperter, musikere 

og en dygtig kok i Gastronomisk in-

novation i Atelier 1B på Kultorvet. det 

bliver en tour de force gennem udvalg-

te perioder og kunstnere i kunsthisto-

rien, der tages under kyndig, kærlig 

og kunstnerisk behandling. Vi ser på, 

hvornår kunsten har flyttet grænser, 

udfordret vores forestillinger om kunst 

og vores måde at reflektere over livet 

på. Samtalerne krydres med et udvalg 

af tidstypiske melodier til aftenens 

kunstfaglige tema fremført af en kom-

petent musiker. 

06/02:  Guldalder – kunstnerisk 
rigdom i en presset tid. Peter 

Kær, cand.mag. i kunsthistorie 

og kulturformidling og Ulla 

Kjær, seniorforsker og muse-

umsinspektør, nationalmuseet 

20/02:  Det moderne gennem-
brud – Skagensmalerne 
og Fynboerne. Peter Kær, 

cand.mag. i kunsthistorie og 

kulturformidling og Gertrud 

oelsner, museumsdirektør, 

den Hirschsprungske Samling

13/03:  Modernisme – maleriets for-
nyelse.  Peter Kær, cand.mag. i  

kunsthistorie og kulturformidling

03/04:  Sonja Ferlov Mancoba – en 
ener i dansk kunst. Peter Kær, 

cand.mag. i kunsthistorie og 

kulturformidling og dorthe 

Aagesen, museumsinspektør 

og seniorforsker, Statens 

Museum for Kunst

Brygger Jacobsen  
– oplev en kunstsamler og mæcens 
værk på Glyptoteket, Langelinje og i 
Ørstedsparken

Holdnummer: 1912-275
Tid: 5/2, 4 tirsdage, kl. 14.15-15.45
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 25 deltagere 
Sted: Se nedenfor
Underviser: Mathilde Teglgaard Nielsen, cand.
mag. i kunsthistorie og medie- 
videnskab

”En rig mand har pligter over for sit fædreland. 

Han skal have øjet åbent for, hvad det mangler, 

og ved sine penge hjælpe derpå. Jeg så, hvad 

danmark manglede ved kunst, og tog opgaven 

op”. Brygger Carl Jacobsen (1842-1914) ville  

”skabe en skulptursamling så skøn, så rig og så 

lærerig som mulig”. Han ville opføre en kirke, som 

i skønhed overgik Københavns øvrige kirker, og 

opstille kunst dér, hvor vi færdes. derfor grund-

lagde han ny Carlsberg Glyptotek, byggede  

Jesuskirken og var medstifter af Kunstindustri-

museet og den Kongelige Afstøbningssamling 

– og med stiftelsen af Albertina-legatet forskøn-

nede han også hovedstadens pladser og haver 

med skulpturer, heriblandt den lille havfrue. 

På fire kunstvandringer skal vi se nogle af de  

imponerende resultater af bryggerens kærlighed 

til kunsten.

05/02:  Carl, kunsten og samlergerningen – 
hvordan begyndte det? Det tidlige 
moderne spor

 Mødested: Vinterhaven på Ny Carlsberg 

Glyptotek

12/02:  Carls debut som mæcen. Om Alberti-
na-legatet til forskønnelse af hoved-
stadens pladser og haver  
Mødested: Ahlefeldtsgade, indgangen til 

Ørstedsparken

19/02:  ”Til Glæde for Alle”. Gaveregn fra Carl 
og Ny Carlsbergfondet 

Mødested: Trondhjems Plads på 

Østerbro

26/02: Carls samlermani og sene fokus på 
antik kunst 
Mødested: Vinterhaven på Ny Carlsberg 

Glyptotek
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Kunst på stedet!  
Kunstens historie  
– fra middelalder til barok

Holdnummer: 1912-281
Tid: 9/2, 4 lørdage, kl. 11.30-13.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.  
Entré til museet er ikke inkluderet i prisen
Maks. 25 deltagere
Mødested: Forhallen, Statens Museum 
for Kunst, Sølvgade 48
Underviser: Merete Mørup, cand.mag.  
i kunsthistorie

Første gang er en introduktion til hele 

forløbet på baggrund af forhallens 

værker. derefter gennemgår vi nogle 

af SMK’s ældste værker, hvor menne-

skefiguren er stiliseret, ubevægelig og i 

indre ro. Anden gang ser vi på udviklin-

gen i nordeuropæisk renæssance og på 

dødssynder og dommedag. og tredje 

gang gælder det barokkens hvirvlende 

værker og Rubens’ overflod og farve-

pragt fra kunstens centrum i den rige 

by Antwerpen i Flandern. Vi ser på 

mega-malerier og franske idyller samt 

en stor modsætning: et kig ind i fransk 

landskabsmaleri, en idyl fra før revo-

lutionen. Sidste gang skal vi se på det 

nederlandske baroklandskab, på stolte 

borgere med hvide kraver og på nogle 

af de mørke og mystiske. 

09/02:  1300-1600: Introduktion 
til kurset. Fra romansk til 
renæssance i Italien

23/02:  1400-1700: Reformation- 
ens billeder i Nordeuropa. 
Dødssynder og dommedag i 
Nordeuropa

09/03:  1650-1780: Rubens og hans 
tid i Flandern. Maleri i mega-
format og franske idyller fra 
før revolutionen

23/03:  1600-1700: Nederlandske 
Rembrandt. Borgerskab. 
Landet, vandet, kolonierne og 
lidt af det mørke

MALERI, MALERI, MALERI! Tre 
besøg på Statens Museum for Kunst

Holdnummer: 1912-276
Tid: 6/2, 3 onsdage, kl. 11.15-12.45
Pris: 420 kr., studerende 250 kr. Entré til museet er 
ikke inkluderet i prisen.
Maks. 25 deltagere
Mødested: Forhallen, Statens Museum for Kunst, 
Sølvgade 48
Underviser: Mathilde Teglgaard Nielsen,  
cand.mag. i kunsthistorie og medievidenskab

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 Statens Museum for Kunst, hvor vi 

vender og drejer en højtelsket kunstform: maleri-

et! Vi taler om underlag, undertegninger og ma-

lelag, om pigmenter og bindemidler og bliver for-

trolige med ord som grundering, lasurmaleri og 

pentimenti. Vi kigger på overmalinger, falmede 

farver, gulnet fernis, krakeleringer og diskuterer 

konservering. 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. 

Undervejs når vi omkring kunst fra middelalde-

ren og helt frem til i dag.

06/02:  Maleriet som fysisk objekt
13/02:  Maleriet som visuelt objekt
20/02:  Maleriet som kulturelt objekt 

Kunstnerdrømme  
– kunsten at skabe kunst

Holdnummer: 1912-383
Tid: 6/2, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

i denne forelæsningsrække vil først kunstner og 

forhv. professor ved det Kongelige danske Kunst-

akademi Erik Steffensen og siden billedkunstner 

Christian Vind give en omfattende indføring i det 

kunstneriske værksted og dets muligheder. del-

tagerne vil udover at høre om kunstnernes egne 

indgange til kunsten også få indblik i, hvad den 

kunstneriske inspiration er for en størrelse – er 

den intuitiv eller programmeret? desuden vil der 

blive sat ord på, hvad den kunstneriske tradition 

betyder for skabelsen af kunst, ligesom deltager-

ne vil kunne prøve deres egen kunnen af. Værktø-

jerne vil være kendt for de fleste: Mobiltelefonen 

og det collageprægede arbejde. 

06/02:  Indgange til kunsten (1). Erik Steffen-

sen, kunstner og forhv. professor ved 

det Kongelige danske Kunstakademi

13/02:  Den kunstneriske inspiration (1). Erik 

Steffensen, kunstner og forhv. professor 

ved det Kongelige danske Kunstakademi

20/02:  Den kunstneriske tradition (1). Erik 

Steffensen, kunstner og forhv. professor 

ved det Kongelige danske Kunstakademi

27/02:  Indgange til kunsten (2). Christian 

Vind, billedkunstner

06/03:  Den kunstneriske inspiration (2).  
Christian Vind, billedkunstner

13/03:  Den kunstneriske tradition (2).  
Christian Vind, billedkunstner

 

Dansk kultur bygger på øl. For ”en rig 
mand har pligter over for sit fædre-
land,” mente brygger Jacobsen, der 
blev mæcen for kunst og videnskab.
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Vestens arkitekturhistorie  
– kort fortalt

Holdnummer: 1912-287
Tid: 13/2, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt 
MAA og mag.art. i kunsthistorie

Vestens bygningskunst har en lang og 

rig historie – fra antikkens tidligst over-

leverede skrift om arkitektur, Vitruvs 

’om arkitektur’ (ca. 25 f.Kr.), til nutidens 

eksplosion af konkurrerende arkitek-

toniske udtryk, som frembringes med 

digitale programmer. Men hvad har 

skabt den rigdom af æstetiske udtryk 

og byggeteknikker i løbet af mere end 

2500 år? det vil vi se nærmere på i 

denne forelæsningsrække, hvor vi gen-

nemgår de centrale stilperioder fra an-

tikken til i dag. i fokus er to sideløben-

de tendenser i arkitekturens historie: 

epoker, som sætter antikkens klassiske 

proportionskunst højt som normativt 

grundlag for arkitektens arbejde, og 

perioder hvor den frie, ekspressive og 

intuitive skabelse af bygningsværker 

har forrang.

13/02:  Antikkens Grækenland og 
Rom. Romansk stil og gotik 

20/02:  Renæssance og manierisme
27/02:  Barok og rokoko. Klassicisme 

og nyklassicisme 
06/03:  Historicisme. Ingeniørarki-

tektur, funktionalisme og 
modernisme 

13/03:  Postmodernisme og de-
konstruktion. Nutiden: Den 
digitale og den landskabelige 
vending

Kunst på stedet! Besøg fire 
kunstudstillinger på fire museer

Holdnummer: 1912-283
Tid: 16/2, 4 dage, kl. 11.30-13.00
Pris: 520 kr. studerende 300 kr. Entré til  
udstillingsstederne er ikke inkluderet i prisen
Maks. 25 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i  
kunsthistorie

Første udstilling finder vi på den Hirschsprungske 

Samling, der viser ’Jordforbindelser. dansk maleri 

1780-1920 og det antropocæne landskab’. land-

skabet, naturen og vores omgivelser har ændret 

sig dramatisk i de sidste 200 år, og udstillingens 

landskabsmalerier giver et bud på hvordan.  

Anden gang tager vi til nivaagaard, der præsen-

terer os for William Morris. Han revolutionerede i 

1800-tallet britisk design og er kendt for sine de-

korative, florale mønstre til stoffer, tapeter og hele 

rumindretninger. den tredje udstilling foregår på 

Øregaard Museum, der viser værker af Axel Salto, 

en central figur i dansk designhistorie med sine 

banebrydende stentøjsvaser. Fjerde gang skal vi 

på Arken og se en udstilling med værker af den 

australskfødte kunstner Patricia Piccinini. Kunst-

nerens værker overrasker publikum med sine tvist 

mellem det tiltrækkende og det skræmmende.

16/02:  Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-
1920 og det antropocæne landskab 
Sted: Den Hirschsprungske Samling, 

Stockholmsgade 20

02/03:  William Morris. Al magt til skønheden! 
Sted: Nivaagaards Malerisamling,  

Gammel Strandvej 2

16/03:  Axel Salto  
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2

30/03:  Den australske kunstner Patricia  
Piccinini  
Sted: ARKEN Museum for Moderne 

Kunst, Skovvej 100

Lær at se – Anna Anchers kunst

Holdnummer: 1912-261
Tid: 23/2, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Lilian Munk Rösing, lektor i litteratur-
videnskab, Københavns Universitet

oplev lilian Munk Rösing præsentere sin anmel-

derroste bog om Anna Ancher. Bogen handler om 

at få sit eget rum og om at “lære at se”. den hand-

ler om, hvordan Anna A. formår at indfange lyset 

stofligt – med tyk farve og grove penselstrøg. om 

hvordan hun maler tætte vægge gennemskinne-

lige og gennemskinnelige gardiner tætte. om 

hvordan hendes håndarbejdende skikkelser også 

er portrætter af kunstneren. og om hvordan hun 

som person og kunstner formår at bevare sit eget 

rum. Rösing betragter Anna Ancher som den bæ-

rende akse i kolonien af skagensmalere, og den i 

hvis værker dens vilde energi i højeste grad blev 

koncentreret til et malerisk nybrud.

Skal det nu være kunst?

Holdnummer: 1912-277
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Christian Salling, cand.mag. i  
kunsthistorie og kunstanmelder, Århus Stiftstidende

Tag med på en spændende rejse gennem kunst-

historien, hvor vi dykker ned i kunstens rolle og 

begrebet ’æstetik’ og ser nærmere på kunst-

historiens skiftende opfattelser af skønhed og 

dens modsætning: det ækle og groteske. Vi kom-

mer omkring antikkens skønhedsidealer, lumre 

middelaldermanuskripter, da Vincis karikatur- 

tegninger, romantikken, nazikunst, provokunst, 

kitsch, pop-art og meget mere. i løbet af en week-

enddag bliver du klogere på en perlerække af 

kunstnere fra Hieronimus Bosch til Andy Warhol, 

og undervejs får du også redskaber til at åbne 

den kunst, der kan synes kryptisk og svær at be-

gribe meningen med. det bliver farverigt, fornø-

jeligt og måske også en lille smule frastødende!
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Se og forstå – ballet, opera og skuespil

Holdnummer: 1912-284
Tid: 25/2, 3 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang 
fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Ballet, opera og skuespil. Tre fantastiske kunstarter der alle 

opleves live, og som gennem århundreder har fascineret 

sit publikum. Tag til denne forelæsningsrække, og få smag 

for de forunderlige kunstverdener, der ikke er spor fine på 

den, men tværtimod tager fat på temaer, som vedrører os 

alle – fra kødeligt begær til sygelig jalousi og dyb sorg. Bliv 

klædt på til de helt store kunstneriske oplevelser af de bed-

ste folk fra branchen.

25/02:  Ballet. Vibeke Wern, balletanmelder, Berlingske

04/03:  Opera. Kasper Bech Holten, teaterchef,  

det Kongelige Teater

11/03:  Skuespilkunst. Emmet Feigenberg, instruktør  

og teaterdirektør for Østerbro-teatre

Essensen af amerikansk kultur  
– det 20. århundredes store skikkelser 
inden for billedkunst, litteratur og musik

Holdnummer: 1912-282
Tid: 20/3, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164

der kan synes langt fra action-maleren Jackson Pollocks 

store macho-armbevægelser til Marilynne Robinsons stil-

færdige og afmålte prosa. Eller fra Bob dylans komplekse 

lyrik til Andy Warhols simple og poppede billedsprog. Alle 

fire kunstnere skriver sig dog ind i den særlige amerikanske 

tradition for konstant at gribe tilbage i landets kulturhisto-

rie i en søgen efter at finde, redefinere og gøre op med es-

sensen af den amerikanske kultur, ånd, tradition og historie. 

Hør om det mytiske Amerika og fire af det 20. århundredes 

store skikkelser inden for billedkunst, litteratur og musik.

20/03:  Bob Dylan. Michael Bach Henriksen, kultur- 

redaktør, Kristeligt dagblad

27/03:  Marilynne Robinson. Michael Bach Henriksen, 

kulturredaktør, Kristeligt dagblad

03/04:  Jackson Pollock. Amalie Grubb Martinussen, 

cand.mag. i kunsthistorie

10/04:  Andy Warhol. Amalie Grubb Martinussen,  

cand.mag. i kunsthistorie

Skulpturens ABC

Holdnummer: 1912-274
Tid: 21/3, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Skulpturer er mange gange en gratis 

fornøjelse. langs havet, i hjørner af 

grønne parker og blandt folkemæng-

den i tætte bymidter står de i al deres 

pragt. Skulpturer gør byrum levende, 

befolker omgivelserne med koryfæer 

fra historien eller pifter dem op med 

mytologiske skikkelser fra vores fæl-

les kulturelle erindring. daglejerne på 

havnen i Aarhus og den lille havfrue i 

København er gode eksempler: mens 

havnearbejderne genskaber situatio-

nen fra dengang, giver havfruen byen 

en snært af noget eventyrligt. Men 

skulpturer kan også være rejst for at 

skabe respekt for kongen. lær skulp-

turen at kende.

21/03:  Materialet, stedet, soklen. 
Anders Troelsen, professor 

i arkitektur, Arkitektskolen i 

Aarhus

28/03:  Skulpturanalyse. André Wang 

Hansen, lektor i kunsthistorie, 

Aarhus Universitet

04/04:  Skulpturens historie – fra 
antikken til renæssancen. 
Helene Blinkenberg Hastrup, 

ekstern lektor i klassisk arkæ-

ologi, Aarhus Universitet

11/04:  Thorvaldsens skulpturkunst. 
Jonas Bencard, forsknings-

medarbejder, Thorvaldsens 

Museum

Boligdrømme – få de store 
danske designeres bedste 
tips til indretning

Holdnummer: 1912-259
Tid: 21/3, 4 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, 
arkitekt og industriel designer

Hvordan skaber vi hjem, der fungerer 

og er rare at være i? i denne forelæs-

ningsrække kigger vi toneangivende 

designere som PH, Verner Panton, Jørn 

Utzon, Finn Juhl og Arne Jacobsen 

over skulderen, når vi sætter fokus på 

dels boligindretningens udvikling gen-

nem historien og dels de metoder, som 

arkitekter og designere bruger til at 

skabe gode boliger. Emnerne vil være 

rum, lys, form, farve, lyde, lugte, møb-

leringsprincipper, nyt kontra gammelt, 

brugsværdi og oplevelsesværdi.

21/03:  Boligen – til praleri eller  
det gode liv? – ifølge PH, 
Mogensen og Jacobsen

28/03:  Hvad er gode rum og god 
møblering? – Wegners, 
Utzons og Pantons tilgange 

04/04:  Principper for godt dags-  
og kunstlys – Utzons og  
PH’s filosofi

11/04:  Hvordan kan man arbejde 
med farver i boligen?  
– Pantons farvelære

”  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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Kend din Mona Lisa – og fem 
andre mesterværker

Holdnummer: 1912-285
Tid: 23/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Mathilde Teglgaard Nielsen, 
cand.mag. i kunsthistorie og medievi-
denskab

Mona lisa, las Meninas, Frokost i det 

grønne, Guernica, no. 5 1948 og Ma-

rilyn diptych. Mange kan sætte bille-

der på de nævnte titler. Men hvorfor 

er disse værker så berømte? Med 

udvalgte værker i fokus betragter vi 

dem fra mange perspektiver. Vi hører 

om kunstnernes inspirationskilder og 

forarbejder, går under overfladen på 

værkerne og hører om deres tilblivel-

sesproces. Samtidig diskuterer vi mo-

tivernes betydning, sætter værkerne 

i relation til den kunstneriske og sam-

fundsmæssige udvikling og hører om 

deres ”livshistorie” og efterliv – om rej-

ser, tyverier og fortolkninger.

Kunstkritikerens guide  
til billedanalyse  
– lær af eksperten

Holdnummer: 1912-355
Tid: 24/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Christian Salling, cand.mag. 
i kunsthistorie og kunstanmelder, Århus 
Stiftstidende

denne søndag bliver du introduceret 

for klassiske, kunsthistoriske værktøjer 

til billedanalyse. Hvordan kender man 

forskel på kunst fra renæssance og 

barok? Hvordan skiller man billedets 

elementer ad, når man analyserer et 

maleri? Fra stilhistorie og kompositi-

onsanalyse til semiotik og receptions-

analyse – bliv præsenteret for kunst-

historiske grundbegreber, der gør dig 

klar til dit næste museumsbesøg.

Havevandringer:  
Det grønne København

Holdnummer: 1912-279 og 1912-280
Tid: 23/4, 3 tirsdage, kl. 11.00-12.30 eller  
kl. 13.00-14.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i kunsthistorie

København byder på mange grønne åndehuller, 

hvor man kan slappe af og få ro fra byens larm. 

Men kender du deres historie? Kom med på tre 

havevandringer, der giver indblik i tre af byens 

mest populære grønne områders historie, kunst 

og arkitektur. Vi besøger Kongens Have, Chri-

stian 4.’s gamle lysthave med træk fra både re-

næssance og barok; Frederiksberg Have, den fine 

romantiske have, hvor individets oplevelse står i 

centrum, samt Assistens Kirkegård, den gamle 

kirkegård, hvor historie og nutid mødes.

23/04:  Kongens Have 
Mødested: Indgangen ved Gothersgade/

Kronprinsessegade

30/04:  Frederiksberg Have
 Mødested: Frederiksberg Runddel

07/05:  Assistens Kirkegård 
Mødested: Indgangen på Kapelvej

Russerne – russisk kulturhistorie  
på én aften

Holdnummer: 1912-257
Tid: 23/4, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Erik Skyum-Nielsen, lektor i dansk 
litteratur, Københavns Universitet og Valdemar 
Lønsted, musikanmelder, Dagbladet Information

i foråret 2018 benyttede dagbladet information 

et russisk valg som en oplagt anledning til at 

bede avisens kulturmedarbejdere tegne portræt-

ter af 37 store russere inden for billedkunst, film, 

videnskab, litteratur og musik. Resultatet er ud-

kommet i bogform, men hvorfor ikke høre om de 

vigtigste russere fra eksperternes egne munde? 

Få en indføring i den fantastiske russiske kunst, 

og bliv klogere på, hvori det særligt russiske be-

står, når litteraturkritiker Erik Skyum-nielsen og 

musikekspert Valdemar lønsted folder sig ud. 

Rusland er meget mere 
end Putin og babushkaer. 
Det er også Tjajkovskijs 
følelesfulde orkestervær-
ker og dybe psykologiske 
personskildringer hos 
Dostojevskij. 
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En aften om modernismens 
litteratur og arkitektur i selskab 
med to garvede professorer

Holdnummer: 1912-385
Tid: 24/4, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Peer E. Sørensen, professor emeritus 
i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet og 
Carsten Thau, professor i bygningskunst og kultur, 
Det Kongelige Danske Kunstakademi

Modernismen er en sensitiv afsøgning af moder-

nitetens mange ansigter. Et forsøg på at orientere 

sig i en tid, der fra slutningen af det nittende år-

hundrede til slutningen af det tyvende gennem-

løb voldsomme ændringer, store krige, imperia-

lisme og revolutioner. Alt dette satte afgørende 

spor i de kunstneriske udtryk. Gamle tilvante for-

mer og traditioner forlades eller ændres til nær-

mest ukendelighed. Vanskelig tilgængelighed, 

provokationer og eksperimenter forvirrede læse-

re og tilskuere. i aftenens første del kommer det 

til at handle om litteratur, kunst og musik. Her ud-

foldes det internationale perspektiv, en fortælling 

om opbrud. Anden del fokuserer mere snævert på 

den danske modernisme inden for arkitekturen.

Byvandringer:  
Det oversete København

Holdnummer: 1912-391
Tid: 29/4, 3 mandage, kl. 14.00-16.00
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt MAA og  
mag.art. i kunsthistorie

Siden flere gamle landsbyer blev indlemmet i Kø-

benhavns Kommune i 1901-02, har de henslæbt 

en lidt overset tilværelse i storbyens periferi  som 

noget, man passerer igennem i forbifarten på vej 

til indre bys seværdigheder. det er synd og skam, 

for disse kvarterer har meget at byde på – bl.a. 

Grundtvigskirken, Bellahøjhusene, Bispebjerg 

Hospital og Grøndalsvænge. og i dag er det især 

disse bydele, som udgør et boblende laboratorium 

for ny arkitektur. Hør om det hele på spændende 

byvandringer i det oversete København.

29/04:  Sundbyerne 
Mødested: Amagerbro Station ved 

elevatoren i gadeplan

06/05:  Bispebjerg 
Mødested: Bispebjerg Station på den 

østlige (NB!) side af Tagensvej

13/05:  Valby 
Mødested: Mellemtoftevej på den  

nordlige side af Valby Station

Besøg dem, der har tegnet 
det moderne København

Holdnummer: 1912-399
Tid: 30/4, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 32 deltagere
Sted: Se nedenfor

Flere af landets største arkitektfirmaer 

ligger i København og tegner bygning-

er til kunder i hele verden. Få en rund-

visning dér, hvor de kreative tanker 

bliver til, stregerne slås, og 3d-anima-

tionerne skabes, og hør arkitekterne 

fortælle om deres projekter. Få bl.a. 

indblik i lundgaard & Tranbergs tan-

ker bag Kvæsthusmolen, som forbin-

der området ved operaen, nyhavn og 

Frederiksstaden, i Schmidt/Hammer/

lassens gentænkning af det Kongelige 

Bibliotek og i Arkitemas andel i restau-

reringen af Carlsberg Byen.

30/04:  Indledningsforelæsning: 
Arkitektur i København.  
Jan Christiansen, forsknings-

lektor og tidl. stadsarkitekt i 

København.  

Sted: AU, Campus Emdrup, 

bygning D, lokale D165, 

Tuborgvej 164

07/05:  Arkitema Architects.  
Poul Schülein, seniorpartner, 

Arkitema.  

Sted: Arkitema Architects – 

København, Rued Langgaards 

Vej 8

14/05:  Schmidt/Hammer/Lassen 
Architects. nanna Wohlfeldt, 

Associate & Project Architect.

Sted: Schmidt/Hammer/Las-

sen Architects – København, 

Njalsgade 17A, Pakhus 2

21/05:  Lundgaard & Tranberg  
Arkitekter. Peter Thorsen, 

Partner, lundgaard &  

Tranberg Arkitekter. 

 Sted: Lundgaard & Tranberg 

Arkitekter, Pilestræde 10, 3.sal

Byvandringer:  
Det nyeste København

Holdnummer: 1912-393
Tid: 20/5, 3 mandage, kl. 14.00-16.00
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt MAA og  
mag.art. i kunsthistorie

omkring 1990 var København på fallittens rand, 

men i dag har byfornyelse og helt nyanlagte by-

dele forvandlet hovedstaden fra en nedslidt in-

dustriby til en pulserende storby, der tiltrækker 

investeringer og turister. Ørestad var dynamoen, 

der via et samarbejde mellem stat og kommu-

ne skulle kickstarte hovedstadens vækst. og på 

grund af den lange tilblivelsesproces kan vi her 

opleve arkitekturens udviklingsfaser i de seneste 

tre årtier. Siden er de nye bydele især skudt op 

langs havneløbet, som nu tjener rekreative for-

mål, og vi kan i de nye kvarterer opleve spænd-

vidden i nutidens byplanlægning. oplev det 

nyeste København på tre byvandringer. nB: Rej-

sehjemmel til Metro påkrævet den første gang.

20/05:  Ørestad 
Mødested: Islands Brygge Station, 

forpladsen (Njalsgade)

27/05:  Nordhavn
 Mødested: Østerport Station, gangbroen 

ved Østbanegade (Trondhjems Plads)

03/06:  Carlsberg
 Mødested: Carlsberg Station, forpladsen 

(Vesterfælledvej)

Guld fra glemmebogen.  
På genopdagelse i kunsthistorien

Holdnummer: 1922-083
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter S. Meyer, ekstern lektor i kunsthi-
storie, Københavns Universitet, og forhv. museums-
direktør, Trapholt og Jens Henrik Sandberg, forhv. 
museumsdirektør, Oluf Høst Museet

Sammen med de to tidligere museumsdirektører 

Jens Henrik Sandberg og Peter S. Meyer går vi på 

genopdagelse i kunsthistorien. Spørgsmålene for 

dagen er: Hvor finder vi de gode glemte kunst-

nere, og hvorfor er de blevet glemt? Hør bl.a. om 

sorgens maler Elof Risebye, barbermaleren John 

C., immigranten Harald isenstein og kvindesags-

forkæmperne Marie luplau og Emilie Mundt.
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Game of Thrones  
vender tilbage

Holdnummer: 1912-291
Tid: 15/1, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Steen Beck, lektor i uddan-
nelsesvidenskab, Syddansk Universitet

Tv-serien Game of Thrones har taget 

verden med storm, og i foråret 2019 rul-

ler seriens sidste sæson over skærmen. 

Vi skiftevis elsker og afskyr seriens 

hovedpersoner, som fx dragemoderen 

daenerys Targaryen, fredsmægleren 

Jon Snow, magtstrategen Tyrion lan-

nister og Bran Stark med de mystiske 

evner. Men hvorfor er GoT blevet et 

globalt hit? Hvilken rolle spiller de apo-

kalyptiske hvide vandrere i den otten-

de sæson? og hvem skal vi holde med? 

Med udgangspunkt i bogen ’Vinteren 

er kommet’ (Forlaget Spring, 2018) 

analyserer Steen Beck tv-serien Game 

of Thrones med henblik på magt og 

køn, realisme og fantasy, vold og kær-

lighed. Forelæsningen gør dig klogere 

på, hvordan Game of Thrones bygger 

bro mellem nutidens populærkultur og 

klassiske temaer i Vesterlandets kul-

tur- og idehistorie.

Forfatteren og forskeren  
– Søren Ulrik Thomsen og 
Erik Skyum-Nielsen

Holdnummer: 1912-052
Tid: 21/1, 1 mandag, kl. 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Undervisere: Søren Ulrik Thomsen,  
digter og Erik Skyum-Nielsen, lektor i 
nordisk litteratur, Københavns Universitet

Søren Ulrik Thomsen debuterede i 1981 

med ’City Slang’ og har siden udgivet 

yderligere seks digtsamlinger, senest 

’Rystet spejl’ i 2011. Sideløbende med 

sit lyriske forfatterskab har han i essays 

reflekteret over poesi, ligesom han sam-

men med Frederik Stjernfelt og Jokum 

Rohde har beskæftiget sig med så for-

skellige sager som henholdsvis ”den ne-

gative opbyggelighed” og København 

som by. Erik Skyum-nielsen har fulgt 

Thomsens digtning fra starten og arbej-

det med den som forsker, underviser og 

foredragsholder. Samtalen mellem de to 

vil bl.a. 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 at kredse om den dér poesi, dens 

egenart og særlige problemer.

Dansk litteratur i 150 år (2): 1960 – i dag

Holdnummer: 1912-059
Tid: 21/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15 (ingen undervisning 11/2)
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang 
fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i litteratur, 
Københavns Universitet

Tiden fra 1960 til i dag er en spændende brydningstid i 

dansk litteratur. Mange forfattere skaber fortællinger om 

livet i velfærdssamfundet. Temaer som familien, køn og 

identitet er gennemgående. nogle er optaget af nye værdi-

er, visioner og livsformer. og de fleste giver deres bud på, 

hvordan litteraturen kan blive moderne og bevidst om sin 

egen måde at være litteratur på. Forelæsningsrækken er en 

selvstændig opfølgning på efterårets forløb om dansk litte-

ratur 1870-1960. Vi skal nærlæse nogle af de bedste tekster 

– og forstå dem i sammenhæng med de skiftende tider. det 

hele i et mix af tekstlæsning, fortælling, lyd og billeder. 

21/01:  1960-65: Velfærdssamfundet og modernismen. 
Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Villy Sørensen, 
Benny Andersen, Peter Seeberg m.fl.

28/01:  1965-80: Oprør og krise – realismeformer og 
sprogeksperimenter. Suzanne Brøgger, Kirsten 
Thorup, Vita Andersen, Svend Åge Madsen, 
Henrik Nordbrandt, Inger Christensen m.fl.

04/02:  1980’erne: Ny modernisme og magisk realisme. 
Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Pia 
Tafdrup, Ib Michael, Peter Høeg m.fl.

18/02:  1990 – i dag: Senmoderne livsbilleder i minima-
lisme og ny realisme. Helle Helle, Naja Marie 
Aidt, Jan Sonnergaard, Ida Jessen, m.fl.

25/02:  2000 – i dag: Identitet, køn og krop i det sen-
moderne. Erling Jepsen, Lone Hørslev, Leonora 
Christina Skov, Kim Leine, Bjørn Rasmussen m.fl.

04/03:  2000 – i dag: Økokritik, samfundskritik og 
litterære eksperimenter. Yahya Hassan, Jakob 
Ejersbo, Casper Eric, Olga Ravn m.fl.

Litteratur,  
film og  
musik



Fra swing til frihed  
– jazzens evolution

Holdnummer: 1912-008
Tid: 27/1, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Thorkild Overgaard, cand.mag., 
musiker og forfatter

Miles davis’ kølige toner, Bill Evans’ fyldige klan-

ge og Billie Holidays intime stemme. Jazzens 

musikhistorie er klangligt meget veldokumente-

ret. der findes en lang række stilarter og en lang 

række hovedpersoner, som sammen rager op i 

jazzhistorien, og som har dannet skole for efter-

tiden. Forelæsningen tager udgangspunkt i jazz-

historien som én lang udviklingshistorie, der bl.a. 

har haft improvisationen og tanken om at være 

en samtidsmusik i centrum. oplev, gennem mu-

sik og ord, den kronologisk klanglige stilhistorie. 

Hvordan lyder musikken, hvornår er den fra, og 

hvad kaldes stilarterne? Få også sat et analytisk 

perspektiv på musikken: Hvad karakteriserer de 

forskellige perioder og stilarter?

Filmhistorie – knæk filmens koder

Holdnummer: 1912-212
Tid: 12/2, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem filmens farverige 

univers. Er du til spændende thrillers, som får dig 

helt frem i sædet? Eller foretrækker du at gemme 

ansigtet bag en pude, mens du følger en grufuld 

gyser på skærmen? Måske er du i virkeligheden 

mest underholdt, når du griner med på en klas-

sisk komedie? de fleste af os nyder at se en god 

film, men der findes mange forskellige genrer at 

vælge imellem. Slip din indre filmnørd fri og få et 

indblik i nogle af de vigtigste milepæle inden for 

filmens verden. lær mere om, hvad der kende-

tegner hver enkelt genre, deres præg på filmhi-

storien og på de film, vi ser i dag.

12/02:  Horror. Mathias Clasen, lektor i engelsk, 

Aarhus Universitet

19/02:  Komedie. Andreas Halskov, ekstern lek-

tor i medievidenskab, Aarhus Universitet

26/02:  Thriller. Mathias Korsgaard, adjunkt i 

film- og medievidenskab, Aarhus  

Universitet

05/03:  Animation. Mads Møller Andersen, 

ph.d.-studerende i medievidenskab, 

Aarhus Universitet

12/03:  Science fiction. Claus Toft-nielsen,  

lektor, nordisk sprog og litteratur,  

Aarhus Universitet

Det selvbiografiske i nyere 
litteratur

Holdnummer: 1912-045
Tid: 24/2, 1 søndag, kl. 09.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anne-Marie Vestergaard, cand.mag.  
i litteraturvidenskab

Forfattere har altid brugt deres egne erfaringer i 

deres bøger, men ofte i sløret form. i de senere år 

er der imidlertid flere forfattere, der skriver meget 

direkte om egne oplevelser og bruger eget navn, 

men uden genrebetegnelsen selvbiografi. ofte er 

emnerne af meget privat, pinlig og traumatisk ka-

rakter. Samtidig kommer unge forfattere på ba-

nen, 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 kritisk granskning. Forskere taler om dob-

beltkontrakt og om performativ biografisme og 

autofiktion. Forløbet kaster lys over nyere udgi-

velser med stærke selvbiografiske træk og giver 

bud på læsnings- og fortolkningsmåder.

Hvordan får vi mere ud af 
litteratur?

Holdnummer: 1912-222
Tid: 2/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i 
litteratur, Københavns Universitet

Hvad er det særlige, litteraturen har at tilbyde 

os? og får vi det hele med? Meningen med denne 

dag er at skærpe vores udbytte, når vi læser. Vi 

sætter fokus på litteraturens forskellige måder at 

rive os med på, lege med os, drille os, og udvide 

vores horisont. Vi vil både se på, hvad litteratur 

har til fælles med anden kunst, med psykologi 

og filosofi – og hvad der er dens helt særlige ud-

tryksmåde. i centrum står litteratur som fiktion, 

som fortælling, som sprogbilleder, som drama  

– fra den sproglige leg til den dybe livstolkning. En 

vifte af gode tekster udfoldes og krydres med bil-

leder og videoeksempler fra bl.a. film og skuespil.

Komponister på rejse  
– musikalske inspirationer

Holdnummer: 1912-065
Tid: 2/3 og 3/3, 1 weekend, kl. 10.00-15.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Arne Kjær, cand.mag. i 
musikvidenskab

Vi følger fire komponister på rejse med 

fokus på det nye og inspirerende, der 

møder dem. Komponisterne selv og 

andre samtidige kilder fortæller, og ud-

valgte musikeksempler viser, hvordan 

ny inspiration omsættes til musik. Jo-

seph Haydn møder musiklivet i london 

på to rejser og bidrager med nykom-

poneret musik. i london får han idéen 

til oratoriet ’Skabelsen’. Felix Mendels-

sohns rejser til Skotland og italien in-

spirerer til flere værker, herunder 3. 

symfoni ’den Skotske’ og 4. symfoni 

’den italienske’. Maurice Ravel oplever 

amerikansk blues- og jazzmusik på sin 

rejse til USA. Han integrerer elementer 

herfra i sine to klaverkoncerter. Béla 

Bartók var komponist og folkemusik-

forsker. På rejser i Østeuropa indsam-

lede han folkemusik, som også blev til 

inspiration for hans egen musik.

Litteratur,  
film og  
musik

Holberg skrev komedier, 
satire og politiske skrifter. 
lær ham at kende på side 59  
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Skrivedrømme – om at skrive

Holdnummer: 1912-002
Tid: 18/3, 4 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164

Mange går med en drøm om selv at skrive. Efter 

at have grædt og grinet, tabt og vundet, levet og 

oplevet med hundredevis af litterære skæbner, 

drømmer mange om at blive afsender på deres 

egen fortælling. Men hvordan kommer man i 

gang? dette er ikke et skrivekursus, men en ind-

føring i, hvad der allerede er tænkt og trykt om 

skriveprocessen og herunder refleksioner, tips og 

tricks til selv at give sig i kast med at skrive. Til-

meld dig forelæsningsrækken, og få mod, lyst og 

inspiration til at prøve kræfter med dét at skrive.

18/03:  Hvordan litteraturen bliver til. dan 

Ringgaard, professor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

25/03:  Skrivelyst: Eksempler og eksperimen-
ter – om at læse og skrive. Martin Glaz 

Serup, forfatter, ph.d. og ekstern lektor i 

litteraturvidenskab, Københavns  

Universitet

01/04:  Skrivning for begyndere. Pablo  

llambias, forfatter og tidligere rektor  

på forfatterskolen

08/04:  Om kreativitet – hvorfor mister vi den 
med alderen, og kan den indlæres 
igen? Sat i perspektiv med egen 
romanproces. Trisse Gejl, forfatter og 

ekstern lektor i skrivekunst, Syddansk 

Universitet

Murakami og Mordet  
på kommandanten

Holdnummer: 1912-074
Tid: 19/3, 3 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Murakami-fans venter altid i spænding 

på en ny roman, og denne gang har for-

fatteren skrevet en bog, der har alt det, 

der skal til. ’Kishidancho Goroshi’ – eller 

’Mordet på kommandanten’ – sendte 

japanerne i stormløb mod boghand-

lerne i 2017, og i danmark kan læserne 

nu glæde sig over Mette Holms danske 

oversættelse. Men hvad sker der, når 

en roman oversættes fra japansk til 

dansk? og hvordan adskiller ’Mordet 

på kommandanten’ sig fra Murakamis 

øvrige værker? Bliv klogere på Muraka-

mis seneste mesterværk på et forløb, 

der rummer både filmvisning og over-

raskende referencer til Mozart, Kafka 

og Filurkatten fra ’Alice i Eventyrland’. 

19/03:  Dreaming Murakami  
(inkl. filmvisning). nitesh 

Anjaan, filminstruktør og 

romanforfatter

26/03:  Oversættelsen, referencerne 
og det japanske i ’Mordet på 
kommandanten’. Mette Holm, 

oversætter og cand.mag. i 

japansk

02/04:  En læsning af ’Mordet på 
kommandanten’. Anne 

Valbjørn odgaard, cand.mag. i 

litteraturhistorie og religions-

videnskab

Richard Strauss’ orkesterværker

Holdnummer: 1912-075
Tid: 23-24/3, 1 weekend, kl. 10.00-15.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Pris inkl. bog: 740 kr., studerende 470 kr.  
(bog værdi 199 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art.  
i musikvidenskab

Richard Strauss blev 85 år og skrev 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, du 

skal lytte til. For Strauss’ musik er spækket med 

handling. leif V.S. Balthzersen udgiver i efteråret 

2018 bogen ’Richard Strauss’ orkesterværker. En 

brugsanvisning’ på Aarhus Universitetsforlag, og 

weekenden tager afsæt i denne bog, som kan in-

kluderes i prisen.

Forfatteren og forskeren  
– Kim Leine og Lilian Munk Rösing

Holdnummer: 1912-159
Tid: 9/4, 1 tirsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Kim Leine Rasmussen, forfatter og 
Lilian Munk Rösing, lektor i litteraturvidenskab, 
kritiker, Københavns Universitet og Politiken

Kim leines forfatterskab spænder fra den per-

sonlige historie over den historiske roman til 

fremtidsromanen. debutromanen ’Kalak’ bygger 

på selvbiografisk stof og tager læseren med til 

norge, danmark og Grønland i en både smuk og 

barsk fortælling om at misbruge og være mis-

brugt. ’Profeterne i Evighedsfjorden’ er en stor 

historisk roman om en dansk missionær i Grøn-

land i 1780’erne og fik i 2018 en slags fortsæt-

telse i romanen ’Rød mand sort mand’. også ’Af-

grunden’ er en historisk roman, hvor vi følger to 

danske tvillingebrødre, der deltager i den finske 

borgerkrig frem til hver deres død under Anden 

Verdenskrig. ’de søvnløse’ er en fremtidsroman 

om Grønland som en beroligende sfære af blåhed 

i kontrast til et europæisk kaos af blod og øde-

læggelse. Hør Kim leine tale med litteraturlektor 

lilian Munk Rösing om forfatterskabet, det selv-

biografiske, Grønland og den historiske roman.
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Knæk litteraturens koder

Holdnummer: 1912-330
Tid: 29/4, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

litteratur giver oplevelser. den giver 

adgang til nye refleksioner, andre men-

neskeskæbner og fremmede verde-

ner. de unikke læseoplevelser findes 

overalt, og hver litterær genre har sine 

særlige kendetegn. Hvordan læses en 

novelle? Et digt? dramaet? Eller en ro-

man? litteraturen bruger kodesprog i 

form af symboler, metaforer og andre 

fortælletekniske greb. Så for at forstå 

litteraturens skjulte lag må man fortol-

ke og afdække dens strukturer. lær de 

centrale skønlitterære genrer at kende 

og bliv klogere på deres udtryksformer, 

ligheder og forskelle. Forløbet tager 

afsæt i konkrete tekster inden for de 

forskellige genrer.

29/04:  Intro til genrelæsning. Per 

Stounbjerg, lektor i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus 

Universitet

06/05:  Novellen. Hans Hauge, lektor 

emeritus i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

13/05:  Eventyret. Peer E. Sørensen, 

professor emeritus i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus 

Universitet

20/05:  Romanen. Simona Zetterberg 

Gjerlevsen, adjunkt i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus 

Universitet

27/05:  Lyrikken. dan Ringgaard, 

professor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

03/06:  Dramaet. Susanne Hjelm 

Pedersen, ekstern lektor i dra-

maturgi, Aarhus Universitet

På sporet af de store  
danske forfattere

Holdnummer: 1912-236
Tid: 1/5, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

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 

150 års dansk litteraturhistorie. Med lup zoomer 

vi ind på nogle af de største danske forfattere. 

Fra den folkekære H.C. Andersen til samfunds-

revseren dan Turéll. Fælles for de seks forfattere 

er, at de har været med til at forme vores fælles 

bevidsthed og kulturarv. Men hvorfor var det 

netop disse danske forfattere, der slog igennem?

01/05:  H.C. Andersen. Johannes nørregaard 

Frandsen, professor MSo i kultur- og lit-

teraturvidenskab, Syddansk Universitet

08/05:  Herman Bang. Peer E. Sørensen, 

professor emeritus i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

15/05:  Johannes V. Jensen. Anders Øster-

gaard, ekstern lektor i litteratur,  

Københavns Universitet

22/05: Tove Ditlevsen. Anne Valbjørn  

odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie 

og religionsvidenskab

29/05:  Dan Turéll. Peter Stein larsen, profes-

sor, dr.phil. og ph.d. i sprog og litteratur, 

Aalborg Universitet 

05/06:  Karen Blixen. Svend Erik larsen,  

professor emeritus i litteraturhistorie, 

Aarhus Universitet  

Galskab og helligt vanvid  
i russisk litteratur

Holdnummer: 1922-064
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

den russiske litteratur er rig på mere eller mindre 

vanvittige mennesker: Et “ganske almindeligt” 

menneske drives til vanvid af ydmygelser og 

uretfærdigheder eller af alt for høje ambitioner. 

Andre kommer på vanviddets rand på grund af 

religiøse anfægtelser eller en afsporet idealisme. 

de store russiske forfattere har gennem dette 

tema dissekeret og kritiseret nationens mentale 

tilstand, uden derfor at se et forbillede i Vestens 

rationalisme. På dette forløb introduceres gal-

skab og helligt vanvid som et vigtigt hovedtema 

i russisk litteratur, og der dykkes ned i de bedste 

og mest berømte eksempler.

02/09:  Introduktion: Galskab og helligt vanvid 
i russisk litteratur. Tine Roesen, lektor i 

russisk, Københavns Universitet

09/09:  Gogols Petersborgfortællinger. Tine 

Roesen, lektor i russisk, Københavns 

Universitet

16/09:  Dostojevskij: ’Kældermennesket’ og 
’Idioten’. Jesper nyeng, cand. mag. i 

russisk sprog og kultur

23/09:  Tjekhov: ’Sjette afdeling’. Mette 

dalsgaard, ph.d. i russisk litteratur og 

oversætter

30/09:  Sasja Sokolov: ’Dåreskolen’ samt Na-
bokov. Mette dalsgaard, ph.d. i russisk 

litteratur og oversætter

07/10:  Venedikt Jerofejev: ’Moskva-Petusjki’. 
Jesper nyeng, cand. mag. i russisk sprog 

og kultur

 

Efter at have grædt og 
grinet med hundredevis 
af litterære skæbner 
kan man drømme om 
at blive afsender på sin 
egen fortælling.
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Stærke kvinder i litteraturen

Holdnummer: 1922-003
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,  
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, 
Tuborgvej 164
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, 
cand.mag. i litteraturhistorie og religions-
videnskab

Tag med på en vandring i kvindernes 

historie, kultur og litteraturhistorie. 

Fra romantikken og modernismen i 

England, med Jane Austen og Virginia 

Woolf, over 1900-tallets island, med 

Baldursdottir og hendes Karitas-bø-

ger og videre til nutidens italien med 

Elena Ferrante; én af verdens mest 

betydningsfulde nutidige forfattere. 

Vi dykker ned i en række fantastiske 

kvindelige forfatteres værker, der by-

der på sproglige fornyelser, skarpe 

skildringer af steder, men også tidsånd 

og tidstypiske problematikker, leg med 

køn og identitet, humor, sorg og meget 

mere. Forløbet tager afsæt i disse vær-

ker: Jane Austen: ’Stolthed og fordom’ 

(1813), Virginia Woolf: ’Til Fyret’ (1927), 

Kristín Marja Baldursdóttir: ’Karitas 

uden titel’ (2004) samt ’Karitas – kaos 

på lærred’ (2007) og Elena Ferrante: 

’dukken der blev væk’ (2006).

Højdepunkter i verdenslitteraturen

Holdnummer: 1922-084
Tid: 22/10, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 930 kr., studerende 610 kr.  
(bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

litterære klassikere skal ikke læses af pligt. de 

skal læses, fordi de tilbyder en sjælden oplevelse. 

Men hvilke litterære mesterværker pirrer mere 

end andre til gen- og nylæsninger? over seks 

aftener introducerer forløbet dig til de uomgæn-

gelige klassikere i verdenslitteraturen, der stadig 

er populære læserfavoritter. Fra engelske Shel-

ley til franske Baudelaire og italienske Ferrante. 

Tag med på en rejse gennem knap 200 års litte-

raturhistorie, og lad dig fascinere af forskernes 

fortællinger om deres yndlingsværker. Forelæs-

ningsrækken er baseret på antologien ’50 værker 

– Højdepunkter i verdenslitteraturen’ (Aarhus 

Universitetsforlag), som kan inkluderes i prisen.

22/10:  Mary Shelley: Frankenstein. Mads 

Rosendahl Thomsen, professor MSo i 

litteraturhistorie, Aarhus Universitet

29/10:  Charles Baudelaire: Helvedesblomster-
ne. Steen Bille Jørgensen, lektor i fransk, 

Aarhus Universitet

05/11:  Herman Melville: Moby-Dick. Peter 

Mortensen, lektor i engelsk, Aarhus 

Universitet

12/11:  Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. Elisa-

beth Skou Pedersen, ph.d. i litteraturhi-

storie, Aarhus Universitet

19/11:  Karl Ove Knausgård: Min kamp. Kasper 

Green Munk, postdoc i litteraturhistorie, 

Aarhus Universitet

26/11:  Elena Ferrante: Napoli-romanerne. 
Anne Green Munk, ph.d.-studerende i 

litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Lær at elske opera  
– om operaens historie og genrer

Holdnummer: 1922-001
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Undervisere: Thomas Milholt, cand.mag. og jour-
nalist med speciale i opera og jazz og Lilo Sørensen, 
cand.mag. i musik- og teatervidenskab

i vores tid har opera fået de bedst tænkelige 

vilkår. Tekstanlæg i teatre og operahuse, opera-

bio rundt om i en række af landets biografer og 

dVd-indspilninger med flot lyd og krystalklart 

billede har gjort det både billigt, nemt og spæn-

dende at opleve de mest fascinerende operaer. i 

denne forelæsningsrække åbner vi døren til nye 

store oplevelser for alle, der vil vide mere om den-

ne kunstart, hvor musik, sang og drama går op i 

en højere enhed. Vi ser nærmere på en række lan-

des operatraditioner og bevæger os samtidig op 

gennem operahistorien i både Frankrig, England, 

italien, Rusland og Tyskland, så du får et samlet 

overblik over højdepunkterne i operahistorien.

23/10:  Opera fra barok til klassik – G. F.  
Händel, C.W. Gluck, W.A. Mozart

30/10:  Fra solkongens hof til 1800-tallets 
femme fatale – Jean-Philippe Rameau, 
Charles Gounod, Georges Bizet

06/11:  Guldalderens verdensstjerner – Gioac-
chino Rossini, Gaetano Donizetti

13/11:  Stjernerne i øst og vest – Modest  
Mussorgsky, Benjamin Britten

20/11:  Fra opera til musikdrama  
– Richard Wagner, Richard Strauss

27/11:  Musikteatrets italienske mestre  
– Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini

”  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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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.



Programrådet

Programrådet består af besty-

relsens medlemmer, forskere og 

fagpersoner primært fra Aarhus 

Universitet og fra Aarhus’ kultur-

institutioner.

Bestyrelsen

Presse- og kommunikationschef 

Anders Correll / prodekan Anne 

Marie Pahuus / lektor Bertel ny-

gaard / institutleder Claus Holm 

/ chefkonsulent Jens Holbech / 

lektor Kirstine Helboe Johansen 

/ institutleder Kristjar Skajaa / 

professor lars Østergaard / lektor 

Mette Skak / lektor noe Munck 

(formand) / institutleder ole Bæk-

gaard nielsen / lektor Rikke lou-

ise Meyer / biolog Susanne Am-

sinck / direktør for Constructive 

institute Ulrik Haagerup.

Forskere og fagpersoner fra  
Aarhus Universitet

Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane 

Hejlskov larsen / forsker Anne Sørensen / lektor 

Birte Poulsen / professor Bjarne Møller-Madsen / 

professor Bo Christensen /  lektor Carsten Bagge 

laustsen / professor Carsten obel / professor 

Christian Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm 

/ chefkonsulent Claus Bo Andreasen / professor 

derek Beach / professor Finn Frandsen / lek-

tor Hans Jørgen Frederiksen / professor Hans 

Kjeldsen / lektor Henrik Birkedal / lektor Jakob 

isak nielsen / centerleder Jens Bennedsen / lek-

tor Karina lykke Grand / professor Kim Halskov 

/ lektor Kristian Hvidtfelt nielsen / 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, Mo-

esgaard Museum / museumsdirektør 

Bo Skaarup, naturhistorisk Museum i 

Aarhus / forlagsdirektør Carsten Fen-

ger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag 

/ presseansvarlig dan Hansen, danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole / museums-

inspektør Hanne Teglhus, Steno Museet / 

sognepræst Henrik Grøndahl lund, Aar-

hus domkirke / formand iben Østerbye, 

Folkeuniversitetet i Herning / museums-

inspektør Jeanette Varberg, national- 

museet / arkitekt Jørgen Rasmussen / arkæ-

olog leif Erik Vaag, Skalk / museumsleder 

Merete ipsen, Kvindemuseet / kulturredak-

tør Michael Bach Henriksen, Kristeligt dag-

blad / videncenterchef Peter Yding Brun-

bech, nationalt Videncenter for Historie- og 

Kulturarvsformidling / kommunikationschef 

Svend Aage Mogensen, Aarhus Universi-

tetshospital / stadsarkivar Søren Bitsch 

Christensen, Aarhus Stadsarkiv / museums-

direktør Thomas Bloch Ravn, den Gamle 

By / seniorforsker emeritus Thomas Secher 

Jensen, naturhistorisk 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 Emdrup

Tuborgvej 164

2400 København nV

Tilmelding 

Tilmeld dig på fuau.dk, og 

betal med dankort, Visa- 

dankort, Mastercard, Visa  

Electron eller Mobilepay.  

Firmabetaling på EAn eller 

faktura.

Folkeuniversitetets sekretariat

Rektor Sten Tiedemann / program- og kom-

munikationschef Marie Kruse larsen / 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 stu-

derende, som er berettiget til SU. oplys 

uddannelsessted og årskortnummer ved 

tilmelding. Husk studiekort første undervis-

ningsgang.

Find vej til  
undervisningslokalet
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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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