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

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

Samfund og
verden

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

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



Østeuropæerne  
– 30 år efter murens fald

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

Vi nærmer os 30-års-dagen for Ber-

lin-murens fald, Sovjetunionens ende-

ligt og afslutningen på en epoke i Euro-

pas historie med pigtråd og kold krig. 

Anne Haubek og Thomas Ubbesen, 

tidligere mangeårige DR-udenrigs-

journalister, har gennem flere måneder 

rejst med tog til de yderste hjørner af 

den gamle Østblok for at møde vores 

østeuropæiske naboer. De har talt med 

menige mennesker, der voksede op un-

der 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 fri-

hed? Og hvordan ser de deres eget 

lands historie? Haubek og Ubbesen 

fortæller om togturen gennem 15 øst-

europæiske lande og om at forsøge at 

forstå østeuropæernes skæbne. Arran-

gementet er arrangeret af foreningen 

Europanu og er gratis for medlemmer. 

Et nyt Afrika på vej?

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

Løveøkonomier, demokratiske revoluti-

oner og optimisme. Hungersnød, 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. 

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

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

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

i kirkehistorie, Københavns 

Universitet

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

Bernt Hansen, professor 

emeritus i afrikastudier,  

Københavns Universitet

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

og lektor i udviklingsstudier, 

Roskilde Universitet

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

professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

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

afrikastudier, Københavns  

Universitet

På vej til Japan

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

Japan er rykket tættere på, og det er blevet lettere at tage 

dertil. Men en rejse kan ændre karakter, hvis man ved noget 

på forhånd. Hvad er japanerne for et folk, og hvilken historie 

bærer de med sig? Hvordan oplever man bedst deres byer, 

huse og templer? Hvad er baggrunden for deres særegne 

arkitektur? Og hvilke film bør man se før rejsen for at få 

inspiration til alternative oplevelser? Uden mad og drikke 

dur helten ikke, så hør også om de mange forskellige typer 

af mad og spisesteder, om kokkeskoler og ikke mindst om 

de små barer, hvor man kan smage på forskellige slags sake.

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

journalist og forfatter

10/09:  Maden på turen. Katrine Klinken, kok, mad- og 

rejseskribent

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

Universitet

24/09:  Japansk arkitektur og rumopfattelse. Anders 

Brix, professor i arkitektur, Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 

Konservering

01/10:  Liv og død i fire japanske filmperler. Rasmus 

Brendstrup, cand.mag. i moderne kultur og kultur-

formidling og programredaktør, Cinemateket

Island

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

Island fascinerer med sine vulkaner, sine blodige sagaer og 

sin storslåede natur. Både Islands samfund, natur, kultur 

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

med øen ude i det barske Atlanterhav. Hvordan er Island 

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

Hvordan afspejler landets udvikling sig i moderne forfatte-

re som Hallgrímur Helgason, Sjón og Jón Kalman Stefáns-

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

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

kom ind under huden på øen mod nord.

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

storiker, forfatter og direktør, Team Island

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

i dansk og islandsk

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

rådgiver, Aarhus Universitet

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

og direktør, Team Island

Tilmeld dig 
på  hjemmesiden  
www.fuau.dk
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På kant med demokratiet

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

Til trods for at demokratiet har vundet udbredel-

se siden Den Kolde Krigs ophør, kan autoritære 

og totalitære tendenser stadig findes overalt i 

verden. En række af de afgørende lande i inter-

national politik kan karakteriseres som totalitæ-

re, mens andre er på vej ud af en autoritær gli-

debane. Staterne er kendetegnet ved, at en lille 

eksklusiv elite udnytter det store flertal i befolk-

ningen. Helt fundamentale demokratiske spille-

regler såsom frie valg, pluralisme og ytrings- og 

pressefrihed udfordres eller er allerede sat ud af 

spillet. Tag med på en indsigtsfuld rejse til nogle 

af de stater i verden, der enten flirter med det 

ikke-demokratiske eller har taget springet fuldt 

ud. Hvad er baggrunden og status lige nu?

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

statskundskab, Aarhus Universitet

11/09:  Xi Jinpings Kina. Nis Grünberg, postdoc 

i politisk økonomi, Copenhagen Busi-

ness School og Sino-Danish Center

18/09:  Erdoğans Tyrkiet. Deniz Serinci,  

cand.public. B, freelance journalist

25/09:  Khameneis Iran. Mehdi Mozaffari,  

professor emeritus i statskundskab, 

Aarhus Universitet

02/10:  Orbáns Ungarn. Lene Bøgh Sørensen, 

cand.scient.pol.

Silkevejen  
– dengang og i dag

Holdnummer: 1921-057
Tid: 5/10, 1 dag, kl. 09.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118

Helt fra oldtiden og frem til det 14. 

århundrede var Silkevejen hoved-

færdselsåren mellem Europa og Asien. 

Igennem århundreder mødtes befolk-

ninger, kulturer, religioner og kontinen-

ter på vejen. På trods af at regionen 

har spillet en nøglerolle i verdenshi-

storien, har den længe været overset. 

Men med Peter Frankopans udgivelse 

af ’Silkevejene’ og Kinas planer om en 

ny silkevej har regionen fået fornyet 

opmærksomhed. Kina har nemlig store 

udenrigspolitiske ambitioner langs den 

gamle Silkevej og et globalt net af sil-

keveje. Med strategien ’One Belt, One 

Road’ er Kina i gang med at skabe nye 

handelsveje og økonomiske korridorer 

omkring kritisk infrastruktur fra Kina 

til alle andre kontinenter til lands, til 

vands og i luften. Få en introduktion til 

Silkevejens historie, og bliv klogere på 

præsident Xi Jinpings ambitiøse planer 

i dag. Efter forelæsningerne kan I høre 

mere om rejser til landene langs den 

traditionelle Silkevej med rejsebureau-

et Viktors Farmor. 

09.45:  Silkevejens historie. Jesper 

Petersen, ph.d.-studerende i 

historie og religionsvidenskab, 

Lunds Universitet

11.45:  Frokostpause
12.30:  ’Belt and Road Initiative’. 

Kinas nye silkeveje. Jørgen 

Delman, professor i kinastudi-

er, 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

Det danske sprog  
– udvikling eller afvikling?

Holdnummer: 1921-234
Tid: 8/10, 1 tirsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Sabine Kirchmeier-Andersen, ph.d. og 
tidligere direktør for Dansk Sprognævn

Er sproget under udvikling eller afvikling? Vores 

sprog forandrer sig med tiden. Måske i dag en 

smule hurtigere end tidligere. Vi studser over nye 

engelske gloser, falder over udtryk, der ændrer 

betydning, og rynker panden over ord, der staves 

anderledes end man er vant til. Hvordan opstår 

disse forandringer, hvad betyder de for vores 

sprog, og hvad er sproget i grunden for en stør-

relse? Hvordan påvirkes sproget af udviklingen i 

verden, i vores samfund og i de nye kommunika-

tionsformer? Kan det ende med, at dansk forsvin-

der, eller at vi til sidst ikke kan forstå hinanden? 

Få svarene – godt krydret med tankevækkende 

og underholdende eksempler på mulighederne 

og umulighederne i vores forunderlige sprog.

Reaktionens tid  
– Ove Kaj Pedersen svarer igen

Holdnummer: 1921-251
Tid: 10/10, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ove Kaj Pedersen, dr. phil., professor 
emeritus i komparativ politisk økonomi

I 2011 skrev Ove Kaj Pedersen ’Konkurrencesta-

ten’, hvori han beskrev, hvordan betingelserne 

for velfærden har forandret sig. Fra at løfte arbej-

derklassens levestandard skal velfærdsstaten nu 

i højere grad optimere alle borgere, så Danmark 

kan begå sig i den internationale konkurrence. Si-

den er konkurrencestaten blevet samlebetegnel-

se for nedskæringer, effektiviseringer og stresse-

de borgere som fodsoldater i vækstens tjeneste, 

mens bogen er blevet heftigt diskuteret. Nu sva-

rer Ove Kaj Pedersen igen. I foredraget forklarer 

han, hvorfor konkurrencestaten er en videreud-

vikling af og ikke en modsætning til velfærdssta-

ten. Han redegør både for konkurrencestatens 

opståen og for den værdi- og idékrise, som den 

har ført med sig. Løser vi ikke den krise, kan vi 

tabe trygheden og velstanden på gulvet, mener 

han. Foredraget er baseret på bogen ’Reaktio-

nens tid – konkurrencestaten mellem reform og 

reaktion’ (Informations Forlag).

” Er Kina bare et stort 
marked og et billigt 
produktionsland? Nej, 
i dag er Kina også en stor 
global investerings- og 
eksportmagt.”  
 
Mette Thunø 
Lektor i kinastudier, Aarhus Universitet
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Forstå Trumps USA

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

For mange danskere kom valget af Donald 

Trump som USA’s 45. 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 vil seks forskere kaste lys over det ameri-

kanske samfund anno 2019 og analysere de so-

ciale, kulturelle og samfundsmæssige tendenser, 

der gav Trump nøglerne til Det Hvide Hus.

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

junkt i kultur og globale studier, Aalborg 

Universitet

29/10:  Det globale USA: Immigration og mul-
tikulturalisme. Jørn Brøndal, professor 

og leder af Center for Amerikanske 

Studier, Syddansk Universitet

05/11:  Amerikanske maskuliniteter. Thomas 

Ærvold Bjerre, lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

12/11:  NFL som politisk kampplads. Anders 

Bo Rasmussen, lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

19/11:  Hillbillies – USA’s hvide underklasse. 
Marianne Kongerslev, adjunkt i kultur og 

globale studier, Aalborg Universitet

26/11:  Den amerikanske højrefløj. Niels  

Bjerre-Poulsen, lektor i historie,  

Syddansk Universitet

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

ph.d. i amerikanske studier

Indblik i Europa

Holdnummer: 1921-235
Tid: 23/10, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Hvor godt kender du de enkelte lande i Europa? 

Hvad sker der med Storbritannien efter Brexit? 

Hvilken rolle spiller mafiaen i dagens Italien? Kan 

Frankrig forene en plads i et nyt Europa med 

sin gamle forestilling om unik fransk ’grandeur’? 

Hvordan står det til i de ’nye’ lande i Central- og 

Østeuropa? Og kan Tyskland redde det europæ-

iske projekt – uden at gå på kompromis med sin 

egen befolkning? Europa er som kontinent rig 

på mangfoldighed. Der er mange geografiske, 

sproglige, økonomiske, politiske, religiøse og kul-

turelle forskelle landene imellem – og internt i de 

enkelte lande. Europa handler både om det poli-

tiske Europa, der fylder i medierne, men også om 

et rigt kulturliv og et idéhistorisk fællesskab. Tag 

med på en rejse gennem Europa, og få indblik i 

landenes nyere historie og aktuelle virkelighed.

23/10:  Tyskland. Moritz Schramm, lektor i tysk 

historie og kultur, Syddansk Universitet

30/10:  Storbritannien. Ole Helmersen, lektor i 

engelsk, Copenhagen Business School

06/11:  Frankrig. Henrik Prebensen, lektor i 

fransk, Københavns Universitet

13/11:  Italien. Gert Sørensen, seniorforsker 

med fokus på italiensk historie og kultur, 

Københavns Universitet

20/11:  Grækenland. Mogens Pelt, lektor i  

historie, Københavns Universitet

27/11:  Østeuropa. Søren Riishøj, lektor 

emeritus i statskundskab, Syddansk 

Universitet

04/12:  Spanien. Svend Christian Rybner, forfat-

ter, foredragsholder og historiker

Vækstøkonomi og 
virkelighed

Holdnummer: 1921-252
Tid: 24/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Tilrettelægger og underviser: Jesper 
Jespersen, dr.scient.adm., professor 
emeritus i økonomi, Roskilde Universitet 
og Aalborg Universitet

Der sættes sjældent spørgsmålstegn 

ved nødvendigheden af økonomisk 

vækst. Det antages i traditionel økono-

misk teori, at et velfungerende marked 

kan bidrage effektivt til at sikre varig 

vækst i BNP til fordel for alle. Men vo-

res erfaringer fra den virkelige verden 

giver et noget andet billede: stigende 

ulighed, mindsket velfærd og øget 

miljø- og klimabelastning er ofte re-

sultatet. Forelæsningerne vil søge at 

besvare spørgsmålet: Hvordan kan dis-

se forhold inddrages i de økonomiske 

modeller og dermed indgå med større 

vægt i den økonomisk-politiske rådgiv-

ning til fordel for alle? Rækken er base-

ret på Jesper Jespersens essaysamling 

’Vækstøkonomi på vildspor’ (Jensen & 

Dalgaard).

24/10:  Hvorfor er økonomer uenige 
om ’vækst’? 

31/10:  Vækst uden velfærd
07/11:  EU-samarbejdet: løsning eller 

problem?
14/11:  Hvilke grænser for vækst: 

økonomisk, politisk og miljø-
mæssigt?
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Den skjulte sandhed  
– konspirationsteorier, magt 
og konflikt

Holdnummer: 1921-253
Tid: 26/10, 1 dag, kl. 10.15-14.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118

Regeringen putter noget i drikkevan-

det, der gør dig lydig. Jøderne kon-

trollerer verden, og det var i virkelig-

heden amerikanerne selv, der stod 

bag angrebet på World Trade Center. 

Intet er, som det ser ud, og der er skjul-

te kræfter overalt, som undertrykker 

os. Fortællingen om skjulte kræfters 

indflydelse på verdens gang dukker 

hyppigt op, men hvad skal man mene 

om konspirationsteorier? Er det farlige 

fortællinger, som peger frem mod po-

litisk vold og terror, eller er det harm-

løse og farverige fortællinger med en 

vis underholdningsværdi, som vi ikke 

behøver at tage særligt alvorligt? Og 

kan man i det hele taget skelne mellem 

sande og falske konspirationsteorier? I 

forelæsningerne analyseres mange af 

de konspirationsteorier, der har floreret 

i historien, og dem der aktivt fortælles 

i dag. Baseret på bogen ’Den skjulte 

sandhed’ (Forlaget Klim).

10.15:  Farlige? For hvem? – Kon-
spirationsteorier, politik og 
demokrati. Mikkel Thorup, 

professor MSO i idéhistorie, 

Aarhus Universitet

12.00:  Frokostpause
12.45:  Religion for ateister? Kon-

spirationsteorier mellem 
skepticisme, viden og tro. 
Rikke Alberg Peters, ph.d. i 

idéhistorie og lektor, Histo-

rieLab

Velfærdsstatens 
udfordringer

Holdnummer: 1921-233
Tid: 24/10, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale 
D215 i bygning 1531, Ny Munkegade 118

Er velfærdsstaten truet? 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 opret-

holde velfærdsstaten, som den ser ud 

i dag. Helle Thorning-Schmidt gik med 

egne ord ”reformamok” som statsmini-

ster. Og nuværende statsminister Lars 

Løkke Rasmussen lancerede 2025-pla-

nen 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 hvor-

dan vil det påvirke vores velfærdsstat? 

Hvad betyder reformerne for samfun-

det? Hvordan ser fremtiden ud for en 

velfærdsstat, der er i konstant foran-

dring? Rækken præsenterer ikke færdi-

ge løsninger, men en dybere forståelse 

af de problemstillinger, vi står over for.

24/10:  En bæredygtig og social in-
vesteringsvelfærdsstat. Bent 

Greve, professor i samfundsvi-

denskab, Roskilde Universitet

31/10:  Opgør med de universelle 
ydelser? Jørgen Goul Ander-

sen, professor i statskundskab, 

Aalborg Universitet

07/11:  Spændinger i velfærdsstaten. 
Jørn Henrik Petersen, profes-

sor i socialpolitik, Syddansk 

Universitet

14/11:  EU og velfærdsstaten  
– dengang og i dag. Morten 

Rasmussen, lektor i historie, 

Københavns Universitet

21/11:  Det danske velfærdssam-
funds historie. Jørn Henrik 

Petersen, professor i socialpo-

litik, Syddansk Universitet

Indblik i Asien

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

Asien er både klodens største og mest befolkningsrige 

kontinent og besidder en enorm spændvidde. Regionen 

rummer alt fra verdens bedste studerende, voksende mid-

delklasser og vækst til nogle af verdens fattigste lande, 

aldrende befolkninger, militærkonflikter, terror og natur-

katastrofer. Hvordan ser forholdene ud i de enkelte lande 

og regioner? Og hvordan forholder de sig til hinanden? 

Indien vækster fortsat og er for alvor ved at melde sig på 

banen i forhold til Asiens andre store spillere Kina og Ja-

pan. I Thailand strammer det militære regime grebet om 

befolkningen, konflikten mellem Nord- og Sydkorea lurer 

under forsoningens overflade, og den rivende udvikling 

og demokratiseringsprocessen i Myanmar både skaber 

nye muligheder og usikkerheder for befolkningen. Dertil 

kommer Ruslands stadige dominerende rolle i de tidligere 

Sovjetrepublikker i Centralasien samtidig med at Kina byg-

ger sin nye Silkevej fra Kina til Europa. Få introduktionen til 

den mangfoldige region her.

28/10:  Thailand. Mikkel Tofte Jørgensen, forfatter og 

kommentator

04/11:  Centralasien. Maria Louw, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

11/11:  Kina. Mette Thunø, lektor i kinastudier, Aarhus 

Universitet

18/11:  Japan. Annette Skovsted Hansen, lektor i japan-

studier og historie, Aarhus Universitet

25/11:  Myanmar. Annika Pohl Harrisson, ph.d.-studeren-

de i antropologi, Aarhus Universitet

02/12:  Indien. Jørgen Dige Pedersen, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

09/12:  Nordkorea. Kåre Bluitgen, forfatter

Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen?

Holdnummer: 1921-039
Tid: 4/12, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118
Underviser: Kjeld Møller Pedersen, professor i økonomi, 
Syddansk Universitet

Diskussionen om sundhedsvæsenets fremtid er mere ak-

tuel end nogensinde. Hvordan skal og kan der prioriteres? 

Hvordan skal vi styre sundhedsvæsenet i fremtiden, især i 

en tid med lavvækst i sundhedsudgifterne? Vil de historisk 

store sygehusbyggerier give bedre behandling og mere 

sammenhængende patientforløb? Er almen praksis gea-

ret til fremtiden? Forelæsningerne tager temperaturen på 

vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række af de 

mest centrale udfordringer. Hør om nye sygehusbyggerier, 

privatisering, patientrettigheder, samarbejdet mellem de 

forskellige aktører og ikke mindst, hvordan man håndte-

rer udfordringerne med en aldrende befolkning og dermed 

øgede omkostninger i social- og sundhedssektoren.

Følg med 
på Facebook  
facebook.com/
fuaarhus
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Iran

Holdnummer: 2011-038
Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118

Opdag et land der for tiden har hele verdens be-

vågenhed. I medierne har især atomaftalen og at-

tentatforsøget på dansk grund fyldt i den sene-

ste tid. Men hvad er det egentlig for et land? Hør 

om de mange minoriteter, bliv klogere på Irans 

nyere historie og få indsigt i den islamiske re-

publiks aktuelle politiske situation. Hvordan har 

landet udviklet sig siden den iranske revolution 

i 1979? Har landets mange minoriteter noget til 

fælles med flertallet af persere og præstestyret i 

Teheran? Hvordan ser det ud med menneskeret-

tighederne i landet? Og hvad er der sket, siden 

den grønne bevægelse blomstrede i 2009? Få et 

bredere perspektiv på Iran. Forelæsningsrækken 

er blevet til i samarbejde med Viktors Farmor, der 

også laver en studierejse til Iran med Folkeuni-

versitetet. 

10.00:  Irans nyere historie fra 1979 til i dag. 
Bjarke Vestesen, journalist 

11.45:  Frokostpause 
12.30:  Minoriteter – Iran bag sløret. Bjarke 

Vestesen, journalist 

14.30:  Politik, oprør og reformer. Merete  

Koefoed-Johnsen, cand.mag. i  

mellemøststudier 

Sproget får det glatte lagen!  
Faste vendinger i forandring

Holdnummer: 2011-051
Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Michael Ejstrup, special- 
konsulent, Folketingets Administration

Amalie fra Paradise Hotel gør det 

meget. Journalister og politikere gør 

det en del, og selv den ikke helt unge 

generation gør det indimellem. Vi æn-

drer konstant en lille smule på de fa-

ste vendinger. Nogle mere bevidst end 

andre. Vi skal se på danskeres kultur i 

forandring og på, hvordan vi hele tiden 

sikrer, at ordsprog og talemåder passer 

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

på tekst- og billedeksempler med både 

talesprogets og skriftsprogets spids-

findigheder. Alle kan finde eksempler, 

der enten styrker smilenes størrelse 

eller får mavesyren til at skumme. ”Ver-

den er af lava”. Eller hvad siger du? 

Indblik i Mellemøsten

Holdnummer: 2011-056
Tid: 20/1, 8 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det 

er en kompleks region, hvor forskellige kulturer, 

politiske dagsordener og økonomiske betingel-

ser både mødes og støder sammen. IS, krigene i 

Syrien og Yemen, atomaftalen med Iran, enorme 

flygtningestrømme, kup og demonstrationer har 

alt sammen præget mediebilledet om regionen i 

de seneste år. 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 betingel-

ser. Forelæsningsrækken kaster lys over Mel-

lemøsten og inviterer dig til at blive klogere på 

forskelle og ligheder mellem landene i regionen.

20/01:  Golfstaterne. Martin Hvidt, lektor i 

mellemøststudier, Syddansk Universitet

27/01:  Yemen. Maria-Louise Clausen, postdoc, 

Dansk Institut for Internationale Studier

03/02:  Irak. Helle Lykke Nielsen, lektor i mel-

lemøststudier, Syddansk Universitet

10/02:  Iran. Rasmus Christian Elling, lektor i 

tværkulturelle- og regionale studier, 

Københavns Universitet

17/02:  Israel og Palæstina. Peter Lodberg, pro-

fessor MSO i teologi, Aarhus Universitet

24/02:  Syrien. Peter Seeberg, lektor i mellem-

øststudier, Syddansk Universitet

02/03:  Jordan. Peter Seeberg, lektor i mellem-

øststudier, Syddansk Universitet

09/03:  Egypten. Mark Sedgwick, professor i ara-

bisk- og islamstudier, Aarhus Universitet

Iran er verdens største shiamusliske 
land og det adskiller sig dermed fra 
regionens arabiske og sunnimus-
limske lande. Landet er befolket af 
persere og hovedsproget er farsi. 
Hovedstaden Teheran er en moder-
ne by med 8 mio indbyggere
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Organisation,
ledelse og

kommunikation

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

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

skriver professionelt.



Forhandling for vindere

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

Vi forhandler alle hver dag og har 

gjort det siden, vi var små. Dengang 

forhandlede vi med vores forældre for 

at opnå noget. Som voksne forhandler 

vi med vores chef, kolleger og øvrige 

samarbejdspartnere foruden vores 

børn, kæreste eller ægtefælle. Der er 

forskel på, om der skal forhandles om 

optagelse af et nyt EU-medlemsland, 

eller om emnet er rejsemålet for fa-

miliens kommende ferie, men når alt 

kommer til alt, er den centrale proces 

to forhandlere, der skal forhandle sig 

frem til en løsning, de begge synes er 

god. Hvor god man er til denne proces, 

afgør, hvor let man kommer gennem 

hverdagen, og hvor gode resultater 

man skaber. Få ny viden og inspiration 

til at vinde dine forhandlinger.

23/04:  Forhandlingsstrategi og 
taktik

30/04:  Adfærdsteori og  
forhandlingspsykologi

07/05:  Kommunikationen som  
redskab

14/05:  Forhandlingsetik
21/05:  Forberedelse til forhandling

Hjernen i arbejdslivet

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

Når man ser på den, ligner den havre-

grød. Hos mænd vejer den typisk 1,3 

kg og hos kvinder lidt mindre. Hjernen 

– det mest komplekse organ i menne-

skekroppen. Hjernen hjælper os med 

at skabe mening og lagre viden. Den er 

konstant i gang, både når vi daser og 

dovner, og når vi skal være kreative, fo-

kuserede eller løse problemer. Hjernen 

er dermed afgørende for vores præsta-

tioner i arbejdslivet. Forstå din hjerne 

bedre, lær, hvordan du øger din kon-

centrationsevne, og hør, hvad der sker, 

når hjernen kommer på overarbejde. 

Alt sammen i selskab med fire skarpe 

hjerneforskere.

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

undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

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

sen, lektor i undervisning og 

læring, Aarhus Universitet

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

ge, Regionspsykiatrien Vest

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

Wesenberg Kjær, forfatter, 

hjerneforsker, professor ved 

Københavns Universitet og 

specialeansvarlig overlæge, 

Sjællands Universitetshospital

22/05:  Hjernen og kreativitet. Peter 

Thybo, master i læreprocesser, 

ph.d. i alm.pæd. og fysiotera-

peut

Relationel kapacitet  
– sammenhæng i offentlige institutioner

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

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgå-

ende samarbejde – den relationelle kapacitet – har mere 

tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive. 

Hvis offentlige organisationer skal lykkes med at håndtere 

de mest komplekse velfærdsopgaver, så er netop det tvær-

faglige samarbejde en meget vigtig strategisk ledelsesind-

sats. Få indblik i, hvorfor vi har brug for at opbygge en høj 

grad af relationel kapacitet, hvad begrebet relationel ka-

pacitet dækker over, og hvordan offentlige organisationer 

trin for trin kan arbejde med det i praksis. Forløbet tager 

afsæt i bogen ’Relationel kapacitet’ (Forlaget Mindspace) 

og i forskning udført i samarbejde med Kronprins Frederiks 

Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Bogen 

kan købes på dagen. 

Kvinde kend din karriere

Holdnummer: 1911-305
Tid: 29/4, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118
Underviser: Christina Lundsgaard Ottsen, postdoc i psykologi, 
Aarhus Universitet

Undersøgelser viser, at hver anden dansker mener, at kvin-

der er mindre interesserede i ansvar på jobbet end mænd. 

Men er det nu også så simpelt? Forskning viser, at samar-

bejdet mellem kvinder og mænd i bestyrelser og topledelse 

styrker en bæredygtig udvikling i organisation og samfun-

det. Men ofte er samfundsstyrede forventninger med til at 

forme vores valg i arbejdslivet. Og de stereotype kønsnor-

mer hersker i bedste velgående, når vi snakker ledelse. Vel-

kommen 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. Med udgangspunkt i 

diversitetsforskning og adfærdspsykologi gør Christina 

Lundsgaard Ottsen dig klogere på, hvordan kulturelle nor-

mer påvirker dine personlige mål og karrierevalg. Og hvad 

du kan gøre for at bryde med disse normer.

” 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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Ledelse af samskabelse og 
samskabende ledelse

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

Debatten om den offentlige sektor og ledelsen 

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

ledelseskredse, men også i diskussionen om for-

nyelse af velfærdsstaten og de offentlige ydelser 

til dens borgere. De samfundsmæssige udfor-

dringer er i dag åbenlyse. Den offentlige sektor 

skal skabe mere velfærd for mindre. Det kræver 

grænsekrydsende og samskabte løsninger med 

mange forskellige parter. Og det kræver et radi-

kalt brud med vores traditionelle forestilling om 

organisationer og ledelse. Offentlige ledere skal 

ikke længere bare kunne kigge op og ned. De 

skal også se til siden og ud af egen organisati-

on. Samskabelse er kommet på dagsordenen, og 

det rejser spørgsmålet om, hvordan samarbejde 

mellem aktører på tværs af sektorer og organi-

sationer kan styres og ledes, så det giver værdi.

02/05:  Samskabelse som det nye sort? Anne 

Kathrine Bebe, cand.psych. og organisa-

tionskonsulent, UKON

09/05:  Ledelse på tværs går forud for sam-
skabelse. Morten Kusk Fogsgaard, cand.

psych., erhvervsPhD-stipendiat i ledel-

ses- og organisationspsykologi, Aalborg 

Universitet

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

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

sationspsykologi, UKON

23/05:  Proceslederens dilemmaer i samska-
belse – at turde miste sig selv. Maiken 

Rønde Olesen, cand.psych. og organisa-

tionskonsulent, UKON

Ledelsespsykologi

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

De konkrete udfordringer, som organi-

sationer står overfor i en stadig mere 

globaliseret verden, kalder på nye for-

ståelser af ledelse. Bliv introduceret for 

den nyeste forskning inden for ledel-

sespsykologien, hvor ledelse handler 

om processer og opgaver, snarere end 

frontfigurer og kontrol. Ifølge ledel-

sespsykologien bør vi vende blikket 

fra lederen som person og kigge nær-

mere på ledelse som sociale proces-

ser, der findes i vores organisationer, 

i vores arbejdsliv og i alle de andre 

sammenhænge, hvor vi lever vores liv. 

Forelæsningsrækken indledes med en 

præsentation af den særlige ledelses-

psykologiske optik, hvorefter der stilles 

skarpt på en række specifikke temaer, 

som er centrale for nutidens ledere. 

Rækken tager afsæt i den nyredigere-

de udgave af bogen ’Ledelsespsykolo-

gi’ (Samfundslitteratur), som kan inklu-

deres i prisen.

02/09:  Introduktion til ledelsespsy-
kologi. Claus Elmholdt, lektor i 

ledelses- og organisationspsy-

kologi, Aalborg Universitet

09/09:  Ledelse af psykisk arbejds-
miljø og trivsel. Hanne Dauer 

Keller, lektor i læringsteori, 

Aalborg Universitet

16/09:  Ledelse og coaching. Stepha-

nie Bäckström, cand.psych., 

partner, LEAD

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

cand.psych., ledelseskonsulent, 

LEAD

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

konsulent og postdoc i bære-

dygtighedspsykologi, Aarhus 

Universitet

07/10:  Ledelse af kreativitet.  
Stephanie Bäckström,  

cand.psych., partner, LEAD

Social intelligens  
– i livet og på arbejdet

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

Nyere hjerneforskning viser, at vi er skabt til at 

være sociale. Vores hjerner samspiller, og følelser 

og fornemmelser spredes mellem mennesker. I 

mødet med andre mennesker 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 vi-

den kan have indflydelse på liv og arbejdsliv med 

fokus på bl.a. læring gennem imitation, nærvær i 

møder og samtaler, intuitiv og tavs kommunikati-

on samt udvikling og træning af social intelligens 

– bl.a. med Teori U som ramme i en organisato-

risk sammenhæng. Hør også, hvad det moderne 

(arbejds-)liv gør ved vores evne til opmærksom-

hed, læring, empati og medfølelse. Dagen vil 

veksle mellem oplæg og dialog, teori og praksis, 

øvelser og refleksion. 

Tilmeld dig 
nyhedsbrevet  
på www.fuau.dk
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Stress i et eksistentielt 
perspektiv

Holdnummer: 1921-155
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Mette Vesterager,  
cand.mag. i filosofi, ledelsesrådgiver, 
coach og forfatter

Stress har enorme omkostninger for 

mennesker, virksomheder og sam- 

fundet. 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 så-

danne forståelser er ikke tilstrækkeli-

ge til at forklare stress eller afhjælpe 

problemet. I et eksistentielt perspektiv 

ses stress som et resultat af, at vores 

grundlæggende livsvilkår er under 

pres. 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 dy-

bere forståelse af årsagerne til stress 

samt mulige løsninger på problemet. 

Det frygtløse lederteam

Holdnummer: 1921-146
Tid: 9/10, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Signe Lund Bind,  
cand.psych. og erhvervspsykolog, IMPAQ

Et lederteam er for organisationen, 

hvad et hjerte er for menneskekroppen. 

Hvis ikke hjertet fungerer, kan man 

reparere nok så meget på resten af 

kroppen, uden at det afhjælper symp-

tomerne. På samme måde er det med 

lederteamet. Hvis ikke det fungerer 

optimalt, kan problemer i organisatio-

nen være tæt på umulige at afhjælpe. 

Lederteamet spiller en central rolle i or-

ganisationen i dag. Forskning viser, at 

vi har brug for hinanden for at lykkes, 

og lederteams skaber en unik værdi for 

organisationen, som den enkelte leder 

ikke alene kan skabe. Hvis det skal 

lykkes at udvikle kompetente og bære-

dygtige organisationer, må lederteams 

være frygtløse og vise retning og sam-

menhængskraft.

Kommunikationsmedarbejderens ABC

Holdnummer: 1921-264
Tid: 23/10, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

En skarp pen og et blik for strategisk kommunikation. 

Webformidling, presse og sociale medier. Kravene til den 

moderne kommunikationsmedarbejder har aldrig været 

større, og stillingsopslagene bugner af eksempler. Du skal 

få ideer, kommunikere til forskellige målgrupper og styre 

din SoMe strategi med hård hånd. Men hvordan får du greb 

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

ative kommunikatør og de udfordringer, som følger med 

rollen. Bliv klogere på, hvordan du opbygger dit argument 

og puster liv i din tekst. Lær også, hvordan du kommuni-

kerer strategisk, til websites og til forskellige målgrupper. 

Forløbet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med 

kommunikation – hvad end du er iværksætter, professionel 

eller autodidakt kommunikatør.

23/10:  Strategisk kommunikation. Ann Merrit Rikke 

Nielsen, ph.d.-studerende i kommunikation,  

Københavns Universitet

30/10:  Det gode argument. Sofie Venge Madsen,  

studielektor i retorik, Aarhus Universitet

06/11:  Find, forstå og fang din målgruppe. Line Hassall 

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

tionskultur, journalist og medieforsker, Aarhus 

Universitet

13/11:  Forelæser og emne vil blive annonceret på  

fuau.dk

20/11:  Web-tekster, der virker. Nanna Friis, forfatter, 

cand.mag. i dansk, Friis Kommunikation

Krop og lederskab i 
professionel praksis

Holdnummer: 1921-279
Tid: 31/10, 1 torsdag, kl. 18.00-21.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Maks 50 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Helle Winther, ph.d., lektor 
i bevægelsespsykologi, Københavns 
Universitet

Kroppens sprog har stor betydning for 

nærvær, tillidsskabelse, følelsesmæs-

sig kontakt og lederskab i professionel 

praksis. Derfor er det vigtigt, at den 

professionelle kan se, læse og mærke 

det kropslige sprog. For både følelser 

og lederskab mærkes og udtrykkes 

igennem kroppen. Kroppen kan være 

klangbund for oplevelsen af lederskab 

og egenkontakt, og ’heartful presence’ 

kan understøtte den professionelle i at 

kunne mærke sig selv – for at kunne 

lede andre. Der fokuseres på, hvordan 

den professionelle igennem nærvær, 

centrering og afstemt kropssprog kan 

sætte, indtage, skabe og holde rum. 

Foredragsworkshoppen udformer sig 

som et kalejdoskop af forskningsba-

seret teori, kropslige øvelser og hver-

dagsnære dialoger. Forelæsningen ta-

ger udgangspunkt i bogen ’Kroppens 

sprog i professionel praksis’ (redigeret 

og skrevet af Helle Winther).

Nogle af de mest almindelige 
symptomer på stress er hjer-
tebanken, ændrede søvn- og 
spisevaner, tics, hovedpine 
og nedsat immunforsvar. Det 
kan kræve en livstilsændring 
at komme  stress til livs
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Projektarbejdets ABZ

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

Er du projektansat, frivillig i den lokale sportsforening, eller 

tager du ofte teten, når gruppens arbejde skal koordine-

res? Projektarbejdet er trængt ind i mange hjørner af dan-

skernes liv, og vi kender det især fra vores uddannelser og 

arbejdspladser. Men det danner også baggrund for man-

ge aktiviteter i frivillige organisationer og i vores øvrige 

fællesskaber. Projektarbejdet har meget at byde på. Men 

det har også sine skyggesider. På dette forløb udfolder 

og udforsker vi begge sider af projektarbejdet. Vi ser på, 

hvorfor projektarbejdet har fået en så stor rolle, og hvilke 

styrker og udfordringer, det giver os. Vi ser nærmere på 

baggrunden for projektarbejdet. Og så arbejder vi i særlig 

grad med, hvordan vi designer og praktiserer det robuste 

projektarbejde. Forløbet tager afsæt i ’Projektarbejdets 

kompleksitet – viden, værktøjer og læring’ og ’Robust  

organisationsforandring’ (Samfundslitteratur).

Ordet fanger  
– kunsten at overbevise og inspirere

Holdnummer: 1921-129
Tid: 10/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent, Folketingets 
Administration

Alle kender situationen, hvor det er nødvendigt at sige 

nogle velvalgte ord. Ord som kan bevæge andre til at føl-

ge en idé, acceptere en undskyldning eller skabe en sær-

lig følelse af fællesskab. Politikere, undervisere, lægmænd 

– alle har brug for at mestre situationerne, når de opstår. 

Nogle gange med god tid til forberedelse, andre gange helt 

spontant. Skal ordene bevæge publikum, så du får succes 

og taktfaste klapsalver, skal de være velvalgte. Der er ikke 

plads til slinger i valsen, hvis publikum skal bevare tilliden 

og acceptere dine ord som ærlige og fornuftige. Det kræver 

perfekt timing af pauser, bevægelser, ansigtsudtryk og be-

toninger – og det kan læres. Forelæsningen giver et indblik 

i elementære dele af det at kunne gribe ordet og tager ud-

gangspunkt i bogen ’Ordet fanger – kunsten at overbevise 

og inspirere’ af Michael Ejstrup (Akademisk Forlag).

Fra arbejdsliv til en karriere i 
den tredje alder

Holdnummer: 1921-172
Tid: 10/11, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 50 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Poul-Erik Tindbæk,  
chefkonsulent og ph.d., en3karriere

Har du holdt afskedsreception, eller er 

du på vej mod den store omstillings-

proces fra arbejdslivet til de gode år 

derefter? Og er du usikker på, hvordan 

du fortsat kan fylde dit liv med aktivite-

ter, du brænder for, og som du er god 

til? Vi står midt i en brydningstid, hvor 

mange har behov for at udfordre gam-

le myter og forestillinger om aldring, 

arbejdslivet, senkarrieren og ’det store 

frikvarter’ efter sidste dag på jobbet. Få 

inspiration til, hvordan du kan finde din 

helt egen løbebane i den nye fase i livet 

– som fuldvoksen mellem voksen og 

gammel. Lær også, hvordan du fortsat 

kan bruge løs af dine talenter og din er-

faring. Til gavn for dig selv og for andre. 

Dagen vil foregå i vekselvirkning mel-

lem oplæg, dialog og gruppearbejde.

Ledelse opad – gør din chef 
til din bedste allierede

Holdnummer: 1921-152
Tid: 2/12, 1 mandag, kl. 18.15-21.00
Pris: 320 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G122,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Lene Flensborg, erhvervs- 
psykolog og partner, Organisation

Mange har den opfattelse, at ledelse 

kun kan gå én vej, nemlig nedad i or-

ganisationen. At ledelse kun er noget, 

man udøver over for sine underordne-

de. Mange er ikke klar over, at ledelse 

kan gå i andre retninger og mange ved 

ikke, om de kan eller må. Men sandhe-

den er en anden, for en stor del af mel-

lemlederens rolle er at lede opad. Få 

inspiration til, hvordan du udvikler en 

tillidsfuld relation til din chef, hvordan 

du får en bedre forståelse for din chefs 

præmisser samt til at få afklaret, hvad 

forventningerne er til dig som medar-

bejder eller mellemleder. Forløbet vil 

vise, at det er muligt at lede opad på 

en måde, hvor du udtrykker dine hold-

ninger, arbejder for at sikre gode vilkår 

for din organisation og samtidig er 

loyal over for din chef. Forelæsningen 

tager afsæt i bogen ’Ledelse opad – 

gør din chef til din bedste allierede’ 

(Akademisk Forlag), og henvender sig 

til mellemledere samt personer med 

interesse for ledelse i al almindelighed.

" Det er afgørende at være bevidst om, 
både hvem man er, hvem man 
gerne vil opleves som, og hvilke 
sproglige til- og fravalg det så 
kræver. Når sproget og personen 
går i ét, er succesen ikke sikker, men 
chancerne er gode." 
 
Michael Ejstrup 
Specialkonsulent, Folketingets Administration
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Psykologi, sundhed 
og pædagogik

Et godt liv er mange ting. Mange knytter det til et 
godt helbred fysisk såvel som psykisk. Men hvor-

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

Psykologi  
og sundhed

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

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



Kort og godt om vrede

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

Vi kender det vist allesammen. Det der 

med, at man hidser sig lidt for meget 

op. Fx i trafikken, når de andre trafi-

kanter kører helt forfærdeligt. Eller på 

kontoret, når computeren igen arbejder 

alt for langsomt. Og endelig kommer vi 

måske til at bide af vores nærmeste, 

når vi er under pres. Hvis du kan gen-

kende dig selv i ovenstående, er du helt 

normal. Alle oplever vrede, og under-

søgelser viser faktisk, at de fleste af os 

bliver vrede flere gange om ugen. Men 

nogle gange bliver vreden for hyppig, 

intens eller langvarig, og det påvirker 

både den vrede og de pårørende. Få et 

indblik i vredens univers og en række 

håndgribelige værktøjer til at håndtere 

vrede. For hvorfor bliver man vred, og 

hvad sker der i kroppen? Hvornår bli-

ver vrede problematisk? Og hvordan 

håndterer vi bedst vores egen eller an-

dres vrede? Forelæsningen er bl.a. rele-

vant for familiemedlemmer, behandlere 

og andre, der ofte er i kontakt med 

mennesker med voldsom vrede. Un-

dervisningen tager afsæt i ’Kort & godt 

om vrede’ (Dansk Psykologisk Forlag).

Mærk efter! Om stress og selvregulering

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

Flere og flere danskere føler sig stressede og mange i så-

dan en grad, at det går ud over glæden, trivslen og sundhe-

den. Stress findes i flere varianter: følelsesmæssig, mental 

og biologisk stress. I håndteringen af stress har fokus i åre-

vis især været på arbejdsrelateret, mental stress, men følel-

sesmæssig stress i alle livets relationer fylder også meget. 

Ofte meget mere end det adresseres. Forelæsningen tager 

afsæt i bogen ’Mærk efter! – og gør det i tide’ (Forlaget 

Mindspace), der beskriver helt nye aspekter af emotionel 

stress, og hvordan vi alle kan lære at håndtere det på mere 

hensigtsmæssige måder. Du får brugbar viden og konkrete 

redskaber, som du både kan bruge på dig selv og i dit ar-

bejde – især hvis du arbejder med mennesker.

Livet med Parkinson

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

Parkinsons sygdom er en af de mest almindelige neurolo-

giske sygdomme i Danmark. Op imod 8.000 danskere li-

der af sygdommen, og dermed er også mange pårørende 

påvirket af sygdommen. De fleste kender symptomerne så 

som rysten, langsomme bevægelser og stivhed i muskler-

ne, men ofte er der langt tidligere tegn på sygdommen. Vi 

kender stadigvæk ikke årsagen, men bliver hele tiden klo-

gere på, hvordan sygdommen udvikler sig, og på hvordan 

den skal behandles. Hør, hvad den seneste forskning viser 

om årsag, symptomer, diagnosticering, behandling og ikke 

mindst om den psykiske påvirkning af både patienter og 

pårørende. 

02/05:  Årsag, symptomer, diagnosticering og behand-
ling. Per Borghammer, professor i nuklearmedicin 

og neurovidenskab, Aarhus Universitetshospital

09/05:  Livet med Parkinsons sygdom. Susanne Ohrt, 

psykolog og specialist i sundhedspsykologi

Alt hvad du bør vide om 
psykologi

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

Hvordan fungerer menneskets hu-

kommelse, hvad påvirker vores socia-

le adfærd, og hvordan udvikles vores 

personlighed? Psykologi handler om 

at forklare, hvorfor vi mennesker ople-

ver, føler, tænker, handler og udvikler 

os, som vi gør. Få indblik i de vigtigste 

milepæle inden for psykologien, og bliv 

introduceret til den nyeste viden på 

området. Forelæsningerne giver des-

uden redskaber til refleksion og ana-

lyse af psykologiske problemstillinger. 

Bliv klogere på dig selv, og få en bedre 

forståelse og respekt for menneskers 

forskelligheder.

02/09:  Kognitionspsykologi. Dorthe 

Kirkegaard Thomsen, pro-

fessor i kognitionspsykologi, 

Aarhus Universitet

09/09:  Læringspsykologi. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet

16/09:  Udviklingspsykologi. 
Peter Krøjgaard, professor i 

udviklingspsykologi, Aarhus 

Universitet

23/09:  Socialpsykologi. Inger Glavind 

Bo, lektor i socialpsykologi, 

Aalborg Universitet

30/09:  Anvendt psykologi. Thomas 

Koester, cand.psych., FORCE 

Technology, Afdelingen for 

Anvendt Psykologi

Tilmeld dig  
på hjemmesiden 
www.fuau.dk
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Hjernen i historien

Holdnummer: 1921-096
Tid: 3/9, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ole Lauridsen, lektor i un-
dervisning og læring, Aarhus Universitet

Vores viden om kroppens organer og 

deres funktioner har udviklet sig gen-

nem historien og især i de sidste godt 

hundrede år. Også vores viden om hjer-

nen er blevet større, men langt fra fuld-

kommen. Samtidig er der stadig meget 

af den tidligere – og nu ikke længere 

gangbare – viden, der hænger ved og 

forplumrer feltet. Det gælder fx inden 

for vores viden om hjernen og læring, 

hvor mange ”neuromyter” fortsat stor-

trives. I denne forelæsningsrække ser 

vi nærmere på baggrunden for mange 

af fejlopfattelserne omkring hjernens 

funktioner. Vi dykker ned i historien og 

skiftende tiders opfattelse af hjernen, 

og vi gør status på, hvad vi i hovedtræk 

reelt ved om hjernens funktionelle krin-

kelkroge, og ser på hvor lang vej der er 

igen, før vi ved alt, der er værd at vide 

om hjernen. Kom og få et anderledes 

perspektiv på hjernen, mens vi bevæ-

ger os igennem forskellige tiders ånds- 

og kulturhistorie.

Bliv anerkendt  
– og anerkend dine nærmeste

Holdnummer: 1921-154
Tid: 3/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

Vi vil alle gerne anerkendes. Det er et af vores livslange 

psykologiske behov. Derfor har kampen om anerkendelse 

også altid været en vigtig del af vores tilværelse. Anerken-

delse handler ikke kun om udviklingen af vores egen selv-

forståelse og selvtillid, men også om vores relation til det 

andet menneske som en ligeberettiget partner. Anerken-

delse er ikke blot at rose nogen for en særlig indsats, de har 

gjort. For hvis ikke man selv anerkender sin modpart, kan 

anerkendelsesforholdet ikke lykkes. Måske er der ligefrem 

tale om, at anerkendelse er et menneskeligt grundvilkår? 

Vær med til at undersøge anerkendelsens ophav og be-

tydning, når der i forelæsningsrækken belyses forskellige 

perspektiver på anerkendelse.

03/09:  Kampen om anerkendelse (introduktion). Klaus 

Nielsen, professor i psykologi, Aarhus Universitet

10/09:  Fravær af anerkendelse og opmærksomhed. 
Britta Kusk Nørgaard, ph.d., tidl. lektor, University 

College Nordjylland

17/09:  Selvrealisering og anerkendelse. Moritz 

Schramm, lektor i tysk historie og kultur,  

Syddansk Universitet

24/09:  Anerkendelse i samtaler. Morten Ziethen, ph.d. 

og lektor i filosofi, Aalborg Universitet

01/10:  Anerkendelsens betydning i behandling af pa-
tienter med psykosomatiske lidelser. Annemette 

Bondo Lind, ph.d., cand.mag. og kognitiv terapeut, 

Aarhus Universitet

Hvad alle bør vide om mænd

Holdnummer: 1921-169
Tid: 5/9, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jesper Bay-Hansen, special-
læge og specialist i klinisk sexologi

De taler om skønhed, sundhed, følelser, 

sex og parforhold. Og de læser om det 

i ugeblade, magasiner, bøger og litte-

ratur. Kvinderne. Men hvad gør mæn-

dene? Med en praksisorienteret og 

forskningsbaseret tilgang gør læge og 

klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen os 

klogere på mænd, mandesundhed og 

mandens seksuelle univers. Foredraget 

er bl.a. et opgør med de mange usande 

mandemyter, vi alle, uanset køn, lever 

med. Der er garanti for helt konkrete, 

forskningsunderstøttede budskaber 

om mænd og mandesundhed samt en 

hands-on viden, som kan bruges over-

alt. Både i familie- og arbejdslivet – og 

uanset om du er mand eller kvinde, 

single eller i parforhold. Ved foredra-

get kan bogen ’Hvad alle bør vide om 

mænd’ (Lindhardt og Ringhof) købes 

til særpris.

Der hersker mange myter 
om mænd – men hvad bør 
kvinder såvel som mænd 
egentlig vide om mænd?
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Jagten på den perfekte øl

Holdnummer: 1921-247
Tid: 5/9, 3 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119, Ny Munkegade 118
Underviser: Christian Dannesboe, lektor i bioprocesteknologi, 
Aarhus Universitet

Malt, humle, vand og gær. Hovedingredienserne er simple. 

Alligevel er øl ikke bare øl. Forelæsningerne dykker ned i 

den industrielle produktion af øl. En produktion der igen-

nem årtier har fulgt med den teknologiske udvikling, og i 

dag stadig skubber til grænserne for fødevareproduktion 

i jagten på den perfekte øl. Få slukket din videns-tørst om 

øl, når øl-forsker Christian Dannesboe dykker ned i øllets 

smagsgivere og til sidst svarer på spørgsmålet: Kan en al-

kohol-fri øl overhovedet smage godt? Undervisningen vil 

blive suppleret med udvalgte smagsprøver på øl.

05/09:  Byggestenene i øl – humle
12/09:  Byggestenene i øl – malt
19/09:  Moderne ølproduktion – jagten på den  

perfekte øl

Livskvalitet – grib det gode liv

Holdnummer: 1921-176
Tid: 11/9, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F, Ny Munkegade 118

Med stress og jag haster vi afsted i vores egen lille verden. 

Med hovedet begravet i telefonen og tankerne beskæftiget 

med fortidens fejltrin og fremtidens bekymringer. Men er 

der en vej til et mere enkelt liv? Et liv med fokus på nær-

vær og samvær. Et liv, hvor vi sænker farten, vender ud-

viklingsræset ryggen og i stedet mærker verden og er til 

stede i nuet – til gavn for os selv og dem omkring os. Et 

liv med øget livskvalitet. Få indblik i vores fantastiske hjer-

ne, stoikernes livsfilosofi og vejen til sindsro og overblik i 

hverdagen, hvorfor og hvornår litteraturlæsning kan have 

terapeutisk effekt, den gode samtale og naturen som nåde 

og tilgivelse. Grib nuet – og det gode liv!

11/09:  Stoisk ro i hverdagen. Anders Dræby, ph.d. i ek-

sistentiel terapi, cand.mag. i idéhistorie og filosofi, 

master i humanistisk sundhedsvidenskab

18/09:  Hjernen, fordybelse og koncentration. Troels 

Wesenberg Kjær, forfatter, hjerneforsker, profes-

sor ved Københavns Universitet og specialean-

svarlig overlæge, Sjællands Universitetshospital

25/09:  Naturen som nåde og tilgivelse. Rasmus Ejrnæs, 

seniorforsker, Aarhus Universitet

02/10:  Skønlitteraturens helbredende kraft. Mette 

Steenberg, forsker i litteratur, Aarhus Universitet

09/10:  Den gode samtale. Carsten Fogh Nielsen, adjunkt 

i pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

Større trivsel med mindre 
klimabelastning

Holdnummer: 1921-119
Tid: 18/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Bæredygtighed er både vor tids stør-

ste udfordring og mulighed. Vi hører 

ofte om negative fremtidsscenarier; vi 

skal mindske vores energiforbrug, men 

også vores overflod af elektronik, rejser 

og andre forbrugsgoder. De nødvendi-

ge forandringer er presserende, men 

det kan være muligt at udvikle frem-

tiden til noget bedre. I familielivet kan 

livsstilstilvalg gøre det muligt at kom-

binere en høj grad af trivsel med en høj 

grad af bæredygtighed. I uddannelses-

institutioner kan bæredygtig dannelse 

skabe livskvalitet. I arbejdslivet kan 

bæredygtighed skabe meningsfyldt og 

motiverende arbejde og gøre virksom-

heder konkurrencedygtige med grønne 

visioner og tiltag. Lokalsamfundene og 

fællesskaberne byder også ind og viser 

vejen til det levede liv i bæredygtighe-

dens tegn. Kom og vær med til at un-

dersøge mulighederne i nødvendighe-

den, når ny forskning og nye initiativer 

præsenteres af en række eksperter.

18/09:  Familien og hverdagslivet. 
Mikael Bellers Madsen,  

cand.scient.soc., projektleder i 

CONCITO

25/09:  Bæredygtig dannelse i 
uddannelsesinstitutionerne. 
Jeppe Læssøe, professor MSO 

emeritus, Danmarks institut 

for Pædagogik og Uddannelse

02/10:  Bæredygtighed i organisati-
oner og arbejdslivet. Simon 

Elsborg Nygaard, konsulent 

og ekstern lektor i bæredyg-

tighedspsykologi, Aarhus 

universitet

09/10:  Lokalsamfund og fællesskab. 
Steen Møller, husbygger, 

foredragsholder og drivkraft 

i økosamfundene Friland og 

Grobund

Fup eller fakta:  
Motion som medicin

Holdnummer: 1921-167
Tid: 3/10, 1 torsdag, kl. 17.30-20.15
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Marina Aagaard, forfatter og 
master i fitness og træning

”Motion er medicin”, lyder det fra ver-

dens største og mest toneangivende 

organisation for læger og trænings-

fysiologer ACSM. Selvom motion des-

værre ikke er en mirakelkur mod alle 

sygdomme, peger stadigt flere under-

søgelser på, at motion kan forebygge, 

helbrede eller lindre en række sygdom-

me mindst lige så godt som – eller end-

da bedre end – medicin. Det har givet 

tilslutningen til motion vind i sejlene. 

Men ikke alle former for motion virker 

lige godt for alle. Det gælder om at 

vælge de rette strategier, hvis motion 

for alvor skal være sund. Få et overblik 

over de sygdomme og lidelser, som 

motion har vist sig at have en positiv 

effekt på, fx diabetes, knogleskørhed 

og muskel-skeletsygdomme. Du får 

desuden både generelle og specifikke 

anbefalinger til fysisk aktivitet samt 

programforslag til inspiration. Og ind-

blik i træningsformer og metoder, der 

kan anvendes som smertelindring og 

sygdomsforebyggelse.
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Skidt og kanel  
– tilsætningsstoffer, 
E-numre og kunstige 
sødemidler

Holdnummer: 1921-162
Tid: 3/10, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Esben Skipper Sørensen, 
professor i molekylær ernæring, Aarhus 
Universitet

Er det sundhedsskadeligt at indtage 

farvestoffer fra vingummi, spise kød-

pålæg med nitrit eller drikke sodavand 

med kunstige sødestoffer? Som for-

bruger kan det være en jungle at finde 

rundt i, men hvad siger forskningen? 

Alle har behov for mad, og langt de fle-

ste danskere er afhængige af at købe 

de fødevarer, der udbydes i almindelige 

dagligvarebutikker. Mange af disse fø-

devarer indeholder naturlige eller indu-

strielt fremstillede tilsætningsstoffer. 

Disse stoffer tilsættes for at øge hold-

barheden af fødevaren eller for at æn-

dre dens udseende, farve, smag eller 

tekstur. Men hvad er tilsætningsstoffer 

egentligt for noget? Denne aften vil vi 

komme rundt om tilsætningsstoffernes 

historie, natur, godkendelser og ikke 

mindst, om de har helbredsmæssige 

effekter. Hør om de forskellige grupper 

af tilsætningsstoffer, der findes i vo-

res fødevarer, og få en introduktion til 

E-nummer-systemet. 

Relationskompetencer  
– styrk dine relationer

Holdnummer: 1921-272
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Rikke Dinnetz, cand.mag. i kommuni-
kation, journalist og forfatter

Relationer er det vigtigste, vi har, og hvordan vi 

går i relation med andre har direkte indflydelse 

både på vores personlige livskvalitet, helbred og 

trivsel på jobbet. Relationskompetence er kun-

sten at se og møde et andet menneske, som det 

er – uden at ville lave det om. Det kræver selv-

indsigt, og derfor handler relationskompetence 

om, hvordan vi som mennesker kan blive bedre 

til at gå i kontakt med både os selv og med an-

dre mennesker. Med afsæt i ny såvel som klassisk 

forskning får du på denne heldags-workshop 

indsigter, øvelser og konkrete værktøjer, der kan 

styrke dine relationer både på arbejdspladsen, i 

familien – og med dig selv. 

Eksistentiel psykologi

Holdnummer: 1921-156
Tid: 6/10, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Anders Dræby, cand.mag. i idéhistorie, 
master i humanistisk sundhedsvidenskab 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 under-

streger de sider af livet, som adskiller os fra dy-

rene og gør os til mennesker, der lever sammen 

med andre mennesker. Som vi skal se, er denne 

psykologi inspireret af filosofien, og den handler 

ikke mindst om at kunne opdage meningen med 

livet og finde retning i tilværelsen. Desuden un-

dersøger den eksistentielle psykologi, hvordan vi 

kan møde kærligheden og elske andre, samtidig 

med at vi kan lære at være alene med os selv.

What is health?

Class number: 1921-248
Time: 8/10, 1 tirsdag, kl. 18.15-21.00
Price: 75 DKK
Place: AU, building 1530, room G116,  
Ny Munkegade 118
Lecturers: Jonathan Sholl, assistant professor at 
Department of Philosophy and History of Ideas, 
Aarhus University and Suresh I. S. Rattan, associate 
professor at Department of Molecular Biology and 
Genetics, Aarhus University

We all want to be healthy, and at present health 

seems to have almost become an obsession. But 

what is health? Is it merely an absence of disease 

or is there more to it? And if there is more to it, 

are scientific facts more important than human 

values in defining health? Do health, happiness 

and longevity go together? How do we measure 

the individual health and the social health? Do 

different perspectives on health conflict over 

whether it is good to be healthy, e.g. medical, in-

dividual, and social? These are some issues that 

will be explored in this lecture facilitated by a 

biogerontologist and a philosopher of medicine.

Kunsten at glædes

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

Flere og flere danskere føler sig så stressede i 

dagligdagen, at det går ud over livsglæden og 

evnen til at arbejde og fungere normalt – også 

socialt. Så hvordan kan du undgå, at den travle 

tid belaster dig, så du mister glæden, lysten og 

energien? Det kan i den grad øge livskvaliteten 

at kunne glæde sig på andres vegne og dele sin 

glæde med andre. Vi skal ikke alene tænke på 

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

kus på at kultivere fællesglæden og medglæden. 

Med afsæt i den nyeste viden om stress, trivsel og 

livskvalitet sætter denne aften fokus på, hvordan 

du kan slippe fri fra misundelsens kløer, løfte din 

livsglæde og styrke dine sociale relationer – lige 

fra venskaber og parforhold til arbejdsrelationer 

– samt øge din robusthed mod stress. Undervis-

ningen tager afsæt i bogen ’Medglæde – kunsten 

at glæde sig med andre’ (Forlaget Ella).
Tilmeld dig
Folkeuniversitetets 
nyhedsbrev på  
www.fuau.dk
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Sproget i hjernen  
– hjernen i sproget

Holdnummer: 1921-180
Tid: 22/10, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ole Lauridsen, lektor i undervisning og 
læring, Aarhus Universitet

I det daglige anser vi sproget for en selvfølge-

lighed, men når man går begrebet sprog efter i 

sømmene, er det nok noget nær det nærmeste 

man kommer et mirakel: Lyde forenes til ord, ord 

til led, led til sætninger. Vi taler om taleorganer, 

men faktisk er disse organer åndedræts- og 

sanseorganer som vi mennesker har lært os at 

bruge til kommunikation. Hvorfor kommunikerer 

vi? Med andre ord hvordan er sprog overhovedet 

opstået? Og hvor i vores hjerner er sprogevnen 

placeret – hvor er maskinrummet og hvordan ser 

det ud? Hvordan lærer vi at tale? Spørgsmålene 

er mange, og vi vil komme vidt omkring. Afslut-

ningsvis vil vi se på hvilke talemåder, ord og ven-

dinger om og med hjernen især det danske sprog 

rummer – hjernen rummer sproget, men den har 

også givet input til sproget selv.

 

Temalørdag om kærlighed

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

Filosofi har med kærlighed at gøre – 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 – filosofien, 

psykologien og historien. 

10.00:  Psykologien. Asger Neumann, psykolog 

og ekstern lektor i psykologi, Aarhus 

Universitet

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

filosofi, Aarhus Universitet

14.15:  Historien. Katrine Frøkjær Baunvig, 

leder af Grundtvig Centeret, Aarhus 

Universitet

Kunsten at dvæle i dialogen

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

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 samtale, 

som i sidste ende kan hjælpe dig til at finde dit 

etiske ståsted og egne personlige værdier. For-

løbet henvender sig bl.a. til dig, som har brug for 

en introduktion til at være dialogholder for pro-

fessionelle, transformative og støttende samtaler 

(fx coaching, mentoring, udviklingssamtaler eller 

lignende). Forelæsningerne bygger på bogen 

’Kunsten at dvæle i dialogen’ (Dansk Psykologisk 

Forlag), som kan tilkøbes forelæsningerne. 

Jungs filosofi

Holdnummer: 1921-123
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Aksel Haaning, lektor i 
filosofi, Roskilde Universitet

Siden 1990’erne, og ikke mindst i de se-

neste ti-femten år, er psykoanalysens 

historie, herunder den schweiziske 

psykiater C.G. Jungs psykologi, blevet 

omvurderet i videnskabshistorisk sam-

menhæng. I dag fremstår C.G. Jung 

som en af det 20. århundredes store 

tænkere og kulturanalytikere. I dis-

se år forskes der i både Jungs kendte 

udgivelse, men også i en række hidtil 

ukendte og utilgængelige skrifter, bre-

vudgivelser og forelæsninger. Resulta-

tet er en nytolkning af Jungs bidrag til 

modernismen og det 20. århundredes 

intellektuelle historie. Forelæsnings-

rækken giver et overblik over den 

internationale forskning og placerer 

Jungs analyser af kristendommen og 

den europæiske mentalitet i mellem-

krigsårene og under den kolde krig i 

en aktuel kontekst. Helt centralt vil stå 

Jungs hypotese om den individuelle 

psykologi og dens forbindelse med den 

kollektive mentalitet samt et behov for 

selverkendelse i forbindelse med kul-

turel og religiøs fornyelse i det 21. år-

hundrede. Undervisningen tager afsæt 

i bogen ’Jung – en stemme fra dybet’ 

(Akademisk Forlag).
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Styrk dit helbred med kreativitet  
– vejen til indre ro, flow og 
livsglæde

Holdnummer: 1921-143
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-15.15
Pris: 370 kr., studerende 225 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Lærke Egefjord, læge, forfatter og 
billedkunstner

Drømmer du om at lukke kunsten og kreativite-

ten ind i dit liv? Eller at genfinde dit kreative jeg? 

Og har du nogensinde spekuleret over, om din 

tur på kunstmuseet er andet end en dejlig luk-

sus? Måske ligefrem gavnlig for dit helbred? Da-

gen giver dig et indblik i, hvordan kunst og kre-

ativitet kan dæmpe symptomer på eksempelvis 

stress, angst, depression og demens. Samtidig 

bliver du klogere på, hvorfor vi ofte anser krea-

tiviteten som noget, der er forbeholdt de få, og 

hvordan du selv skaber de optimale rammer for 

at opleve følelsen af flow og livsglæde, som en 

kreativ stund kan give dig. Gennem guidede kre-

ative øvelser får du styrket dit kreative selvværd 

og får redskaber til at leve et aktivt, kreativt liv. 

For ALLE er kreative. Men nogle gange er det en 

kunst at finde vejen dertil. 

Det særligt menneskelige

Holdnummer: 1921-157
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Peter Krøjgaard, professor i udviklings-
psykologi, Aarhus Universitet

Hvad adskiller vi mennesker fra andre skabnin-

ger? Hvis vi ser os omkring, er det tydeligt, at 

mennesket på en række områder lever et radikalt 

anderledes liv end dyrene. Vi har fx avancerede 

sprog og formaliseret undervisning af vores børn 

i skolerne. Vi etablerer komplekse institutioner 

som domstole og råd, og vi udvikler fortsat nye 

teknologier inden for både transportmidler og 

kommunikationsværktøjer. Vi bedriver viden-

skab, og vi skaber og lader os underholde af 

musik, litteratur og andre kunstneriske frem-

bringelser. Vi forarbejder vores mad, skaber for-

skelligartede kulturer og har religion. Denne dag 

skal vi se på nogle af de psykologiske teorier, der 

har forsøgt at specificere mere præcist, hvori det 

særligt menneskelige består. Vær med, og bliv 

klogere på dig selv.

Kort og godt om gigt.  
Slid- og leddegigt

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

Smerter, ømme og stive led og nedsat bevæ-

gelighed. Slidgigt er en folkesygdom, og det er 

langt den mest udbredte af alle gigtsygdomme. 

Over 300.000 danskere har fået diagnosen, og 

nogle lever fint med sygdommen, mens andre li-

der af voldsomme smerter, nedsat bevægelighed 

og forringet livskvalitet. Leddegigt er en inflam-

matorisk gigtsygdom, og ca. 1.700 personer får 

hvert år stillet diagnosen kronisk leddegigt i Dan-

mark. Sygdommen rammer kvinder tre gange så 

hyppigt som mænd. Men hvad er gigt egentlig? 

Hvad er forskellen på slid- og leddegigt, og hvad 

kan man selv gøre for at bevare et godt og aktivt 

liv? Hør om sygdommenes årsager, symptomer 

og behandlingsmuligheder, og få indblik i den 

nyeste forskning på området. 

Alt hvad du bør vide om  
anti-inflammatorisk levevis

Holdnummer: 1921-117
Tid: 10/12, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jerk W. Langer, læge

Anti-inflammatorisk levevis er et af de nye buzz-

words inden for sundhed. Inflammation er en 

betændelsestilstand i kroppen, som på længere 

sigt kan påvirke fx din hud, forværre småskader 

og øge træthed og hovedpine. Ved at omlægge 

til anti-inflammatorisk levevis kan du modvirke 

disse symptomer på et svækket helbred. Den nye 

livsstil har især fokus på kost, motion og søvn. 

Men hvordan opstår inflammationen? Hvilken 

mad skal vi spise? Hvordan sikrer vi tilstrække-

ligt med nattesøvn? Og hvor meget motion er 

nødvendigt i en travl hverdag? Læge og forfatter 

Jerk W. Langer giver dig denne aften svarene og 

adskiller fup fra fakta på en både 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-inflammatorisk Kost’ (Politikens Forlag). 

Tilbage til samtalen

Holdnummer: 1921-127
Tid: 6/11, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Vi lever i en tid med hurtig og ofte 

overfladisk, online kommunikation. Vi 

har hele tiden mulighed for at være til 

stede i flere samtaler på én gang – på 

mailen, Facebook og sms. Med dette 

forløb sætter vi spot på den dybe, fo-

kuserede og nærværende samtale, og 

undersøger hvordan den bidrager til 

hverdagsliv og arbejdsliv. Men det er 

både en kunst og en videnskab at sam-

tale. Så hvordan gør man, og hvad kan 

samtalen? Hvornår bliver den berigen-

de for alle parter, giver nye indsigter, 

færre misforståelser og tættere bånd? 

Tre eksperter giver dig tre forskellige 

vinkler på samtalen. Hør om det filoso-

fiske grundlag, psykologiens værktøjer 

og få indblik i den professionelle sam-

tale, hvor vi bl.a. dykker ned i samtalens 

rolle i forbindelse med møder. Hør om 

forskellen mellem møder, hvor alle går 

klogere hjem og møder, hvor alle spil-

der deres tid. 

06/11:  Filosofien og samtalen. 
Carsten Fogh Nielsen, adjunkt 

i pædagogisk filosofi, Aarhus 

Universitet

13/11:  Psykologiens teorier og 
værktøjer til den gode samta-
le. Asger Neumann, psykolog 

og ekstern lektor i psykologi, 

Aarhus Universitet

20/11:  Samskabende møder – den 
professionelle samtale. Linda 

Greve, ph.d., formidlingschef, 

Science Museerne på Aarhus 

Universitet
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Autisme hos børn

Holdnummer: 2011-006
Tid: 14/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Cecilia Brynskov, ph.d, 
ekstern lektor i psykologi, Aarhus- og 
Københavns Universitet

Mere end 1 % af alle børn har autisme. 

At have autisme betyder, at man har 

vanskeligt ved at indgå i sociale sam-

menhænge og ved kommunikation. 

Man har også en begrænset og ens-

formig adfærd. Men autisme kan se ud 

på mange forskellige måder, og det er 

også meget forskelligt, hvordan autis-

men påvirker den enkelte og familien. 

Forelæsningen giver en introduktion 

til, hvad autisme er, og hvad autisme 

skyldes. De mest udbredte indsatser til 

børn med autisme bliver præsenteret 

og diskuteret, og vi ser nærmere på, 

hvordan forskellige børn har brug for 

forskellige former for støtte. Desuden 

rettes fokus mod, hvordan autismen 

påvirker familien, især søskende, bed-

steforældre og forældre, herunder for-

ældrenes parforhold.

60+ en ny begyndelse

Holdnummer: 2011-037
Tid: 18/3, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Ingen undervisning d. 8/4
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har – uden 

at det er gået rigtigt op for os – fået en spritny 

fase i livet mellem voksen og gammel. Stadig fle-

re 60+’ere oplever, at de både mentalt og fysisk 

kan meget mere end forventet, og at det ikke er 

dem, men måske snarere den ensidige fortælling 

om forfald og tab, der skal pensioneres. Tidligere 

har man troet, at blot man fik styr på økonomien 

som pensionist, skulle resten nok gå – som en 

leg ligefrem. I dag har flere og flere erfaret, at de 

sociale, de mentale og de fysiske aspekter i den 

nye livsfase efter arbejdslivet er langt vigtigere 

at få vendt og drejet. Hvad skal den nye livsfase 

så bruges til? Få et grundigt kig ind ad vindu-

et til de mange aspekter i den nye begyndelse 

som fuldvoksen 60+’er. Og hør forskernes bud 

på, hvad et godt, sundt og meningsfuldt liv som 

60+’er kan være i det 21. århundrede. 

18/03:  Den nye livsfase – når ’det er alder-
bedst’. Poul-Erik Tindbæk, chefkonsu-

lent og ph.d., en3karriere

25/03:  Sociale relationers indvirken på sund 
aldring. Charlotte Juul Nilsson, læge, 

lektor og ph.d., Afdeling for Social Medi-

cin, Københavns Universitet

01/04:  Positiv psykologi og det meningsfyldte 
liv. Hans Henrik Knoop, lektor i psykolo-

gi, Aarhus Universitet samt ekstraordi-

nær professor, North-West University, SA

15/04:  Hvordan vi ser tilbage på vores liv 
– livsfortællinger. Marianne Horsdal, 

professor emerita, dr. phil., Syddansk 

Universitet

22/04:  Sund og aktiv aldring – hvad kan man 
selv gøre (på letforståeligt engelsk). 
Suresh I. S. Rattan, professor i biogeron-

tologi, Aarhus Universitet

29/04:  Hold hjernen i gang. Ole Lauridsen, 

lektor i undervisning og læring, Aarhus 

Universitet

Livskraftens psykologi

Holdnummer: 2011-023
Tid: 26/3, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Sanne Schou, cand.psych. aut. og  
Jan Tønnesvang, professor i integrativ psykologi, 
Aarhus Universitet

Hvad er det for nogle psykologiske forhold, der 

gør os i stand til at håndtere vores tilværelse? For 

alle mennesker gælder det, at vi er motiverede 

for at tilfredsstille nogle helt grundlæggende be-

hov. Dels er der fysiologiske grundbehov, såsom 

behov for mad og drikke, og dels er der psykolo-

giske grundbehov, såsom behov for at se mening, 

at opleve tilhør, at være sig selv og at mestre sit 

liv. Denne aften sætter vi fokus på betydningen 

af vores psykologiske grundbehov, og på hvad 

der skal til for at tilfredsstille disse behov og her-

igennem øge livskraften. Få en grundlæggende 

introduktion til vitaliseringspsykologi og hør om 

’vitaliseringsmodellen’, og vitaliserende samtaler, 

som kan bruges til at understøtte trivsel, vitalitet 

og engagement i livet. Få en bedre forståelse af 

dine psykologiske behov, og hvad det betyder i 

forhold til om de er i balance, når du mestrer din 

tilværelse, og tag inspirationer med dig hjem, der 

kan bruges både privat og i arbejdslivet.

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

Cecilia Brynskov
Autismeforsker og ekstren lektor, Aarhus 

Universitet
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Naturvidenskab  
og teknologi

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

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



Fossiler ved de danske 
kyster

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

Hvem har ikke samlet et forstenet sø-

pindsvin op på stranden og undret sig 

over, hvor det er kommet fra, og hvor-

dan det er blevet til? Undergrunden 

under Danmark er fuld af spor efter 

et urhav, som eksisterede for millioner 

af år siden, og sporene kan man finde 

overalt ved kysterne, i grusgrave og i 

kalkbrud. Under forelæsningerne for-

tælles om sporene efter urhavets ekso-

tiske dyreliv – fra trilobitter, hajtænder 

og krabbeboller til de mange forskelli-

ge søpindsvin. Hør, hvordan de er ble-

vet til fossiler, og hvordan du selv kan 

aflæse deres historie. Søndag tager vi i 

egne biler ud til en spændende lokali-

tet maks. 1 times kørsel fra Aarhus. Her 

prøver vi selv at finde fossiler. Der er 

tips til, hvad man især skal kigge efter, 

og hvor de gode lokaliteter i øvrigt er 

rundt omkring i Danmark. 

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

På opdagelse i partiklernes verden

Holdnummer: 1921-165
Tid: 2/9, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119, Ny Munkegade 118

Vores opfattelse af verden på de allermindste og de aller-

største skalaer bliver undersøgt grundigere end nogensin-

de 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 neutrino-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 proton, og hvordan bruger vi den til at lære om de fire 

naturkræfter? Hvordan virker verdens største fysikforsøg? 

Hvad er en Higgs-partikel, og hvorfor var det interessant 

at finde den? Bestod Universet af en perfekt væske i øje-

blikket efter Big Bang? Og hvad kan neutrinoer fortælle os 

om en fjern galakse? Spørgsmålene er mange og fascina-

tionsværdien i top i denne forelæsningsrække om partik-

lernes verden.

02/09:  Partikelfysikkens forunderlige verden. Christian 

Bierlich, ph.d., forsker i teoretisk tungionsfysik, 

Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

09/09:  Universets første sekund som eksperiment. 
Freja Thoresen, ph.d.-studerende i eksperimentel 

tungionsfysik, Niels Bohr Institutet, Københavns 

Universitet

16/09:  Standardmodellen – og hvad så nu? Rosanna 

Ignazzi, ph.d.-studerende i partikelfysik, Køben-

havns Universitet

23/09:  Neutrinoerne med svar fra det uendelige 
univers. Morten Medici, ph.d., forsker i astro- og 

partikelfysik, Niels Bohr Institutet, Københavns 

Universitet

Jordens og livets historie

Holdnummer: 1921-183
Tid: 3/9, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Hvordan opstod Jorden? Hvordan blev 

kontinenter, havene og atmosfæren 

skabt? Hvordan opstod livet, og hvor-

dan har det udviklet sig frem til i dag? 

Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, 

og i dette enorme tidsrum er der sket 

voldsomme geologiske 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 planeten Jordens ud-

vikling, fra solsystemets dannelse til i 

dag. Hør, hvordan et bombardement af 

is-meteoritter fra rummet dannede Jor-

dens oceaner. Om vulkansk aktivitet og 

vanddamp, der skabte en atmosfære, 

som var afgørende for livets opståen. 

Om dannelsen af de første encellede 

organismer, som var kimen til evolu-

tion. Og om fotosyntesen, der førte til 

Jordens nuværende iltrige atmosfære, 

som skaber betingelserne for det liv, 

vi kender i dag. Lær Jordens og livets 

historie at kende!

03/09:  Jordens dannelse og ud-
vikling. Niels Balling, lektor i 

geofysik, Aarhus Universitet

10/09:  Klimaet gennem Jordens 
historie. Marit-Solveig Seiden-

krantz, professor i geologi, 

Aarhus Universitet

17/09:  Jordens udvikling – vulka-
ner, jordskælv og dannelsen 
af bjerge. David Lundbek 

Egholm, professor i geologi, 

Aarhus Universitet

24/09:  Livets opståen og udvikling. 
Tobias Wang Nielsen, pro-

fessor i zoofysiologi, Aarhus 

Universitet

” Vores viden om klimasystemet 
bevæger sig i øjeblikket frem 
med syvmileskridt.”  
 
Marit-Solveig Seidenkrantz 
Professor i geologi, Aarhus Universitet
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Vaccination – skal, skal ikke?

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

Gennem historien har epidemier kostet 

millioner af menneskeliv. En af lægevi-

denskabens store fremskridt har derfor 

været udviklingen af effektive vacci-

ner til forebyggelse af mange alvorli-

ge infektionssygdomme. I nyere tid er 

debatten om vaccinationers (bi)virk-

ninger opblusset, og derfor forsøger vi 

denne aften at nuancere debatten. Der 

kastes lys over udviklingen af de første 

vacciner, vaccinationers betydning for 

folkesundheden og naturligvis ser vi 

også nærmere på de nyeste vacciner, 

der er taget i brug inden for de sene-

ste år. Få indblik i vacciners virknings-

mekanismer og de faktorer, der har 

betydning for deres effektivitet. Hør 

også, hvorfor man anvender vacciner 

og opnå et bedre grundlag for at følge 

med i den offentlige debat.

Fremtidens digitale teknologier

Holdnummer: 1921-107
Tid: 5/9, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Forestil dig en hverdag, hvor dit SmartWatch for-

tæller 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 digitale 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 teknologier, 

som eksperterne mener vil revolutionere verden 

og ændre vores hverdag. 

05/09:  Big Data. Kaj Grønbæk, professor i 

datalogi, Aarhus Universitet

12/09:  Augmented Reality. Jens Emil  

Grønbæk, ph.d.-studerende i datalogi, 

Aarhus Universitet

19/09:  Blockchain. Jesper Buus Nielsen, pro-

fessor i datalogi, Aarhus Universitet

26/09:  Internet of things. Niels Olof Bouvin, 

lektor i datalogi, Aarhus Universitet

03/10:  Kunstig intelligens og maskinlæring. 
Ira Assent, professor i datalogi, Aarhus 

Universitet

Oplev Dmanmarks natur: Rørbæk Sø

Holdnummer: 1921-177
Tid: 8/9, 1 søndag, kl. 10.00-14.30
Pris: 370 kr., studerende 225 kr.
Sted: Se hjemmeside
Undervisere: Emil Skovgaard Brandtoft,  
cand.scient. i biologi og projektleder,  
Naturhistorisk Museum og Lærke Sofie Glerup 
Hansen, cand.scient. i biologi og redaktør

Har du nogensinde lagt mærke til alle de mange 

arter, vi deler vores land med? At alt det grøn-

ne ikke bare er grønt? At det myldrer med fugle, 

insekter og planter overalt? Alene i den danske 

natur er der registreret mere end 35.000 arter, 

der hver især byder på helt unikke oplevelser, 

hvis blot man har øjnene med sig. Tag med på 

en oplevelsesrig tur, når vi besøger det smukke 

område omkring Rørbæk Sø og både Skjern Å og 

Gudenåens kilder. Vi bruger dagen på at kigge 

efter planter, insekter og fugle – og der vil være 

fokus på både almindelige arter såvel som sjæl-

denheder, der er karakteristiske for området. Få 

udbygget dit kendskab til danske arter, eller kom 

som nybegynder.

Svampenes verden – ude og inde

Holdnummer: 1921-171
Tid: 29/9 kl. 14.00-16.00 og d. 30/9 kl. 17.15-21.15
Pris: 420 kr., studerende 250 kr. 
Maks. 30 deltagere
Sted: Se hjemmesiden
Underviser: Jan Kjærgaard, cand.scient. i biologi, 
naturvejleder, Naturstyrelsen

Svampe har altid fascineret mennesker. De duk-

ker op de mærkeligste steder, nogle er spiselige 

og andre har ry for at være dødsens giftige. Vi 

har tusinder af svampearter herhjemme. Op mod 

100 er gode spisesvampe, og ca. 10 er alvorligt 

giftige – men aldrig så giftige, at de er farlige at 

røre ved. Tag med naturvejleder Jan Kjærgaard 

på svampetur i skoven, og hør om svampenes 

særlige kendetegn. Se, mærk og duft til svampe-

ne, som du herefter medbringer til forløbets an-

den del inden døre. Forløbets anden del består af 

forelæsning om svampekendetegn, svampenes 

forunderlige liv og deres store betydning i natu-

rens husholdning.

29/09:  Svampetur i Silkeborg Sønderskov 
(ekskursion) 

30/09:  Svampenes forunderlige verden  
(forelæsning)
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Kemiske eksperimenter  
– prøv gerne dette derhjemme

Holdnummer: 1921-230
Tid: 6/10, 1 søndag, kl. 12.30-16.00
Pris: 320 kr., studerende 200 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Peter Hald, sikkerhedsleder ved  
Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Det er både spændende og sjovt at eksperimen-

tere, men eksperimentet er også centralt for vi-

denskaben. I århundreder har videnskabsmænd 

og -kvinder lavet videnskabelige forsøg for at 

blive klogere på, hvad naturen kan. Denne dag vil 

du blive præsenteret for en række kemiske eks-

perimenter, som let kan udføres i et almindeligt 

køkken. Og du får lov til at prøve dem selv i prak-

sis. Forløbet henvender sig både til undervisere 

på skoler, gymnasier og universiteter samt til de 

nysgerrige, der gerne vil prøve at have eksperi-

menterne i egne hænder. Undervisningen tager 

afsæt i bogen ’169 kemiske eksperimenter’ (Aar-

hus Universitetsforlag). 

Verdens vildeste opdagelser

Holdnummer: 1921-016
Tid: 21/10, 7 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1.030 kr., studerende 660 kr.  
(bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

Vi kan gå på Månen, studere verden ned til mind-

ste atom og lever længere end nogensinde før. 

Det skyldes netop, at nogle mennesker er dre-

vet af at finde ud af, hvordan vores verden helt 

grundlæggende hænger sammen, og hvorfor 

den er indrettet, som den er. De naturvidenska-

belige erkendelser har været afgørende for vores 

tænkning og dermed for vores kultur, historie og 

dagligdag. Forelæsningsrækken er en tour de 

force gennem en række af de meste markante 

gennembrud inden for naturvidenskaben. Tag 

med på opdagelse i vores fascinerende og forun-

derlige verden, og få det store perspektiv – og de 

små, sjove detaljer. Forelæsningerne tager afsæt 

i ’50 opdagelser. Højdepunkter i naturvidenska-

ben’ (Aarhus Universitetsforlag), som kan tilkø-

bes forelæsningsrækken. 

21/10:  Verdensbilledet og den naturvidenska-
belige revolution – fra Kopernikus til 
Newton. Hans Buhl, museumsinspektør, 

Steno Museet

28/10:  Universets udvidelse, Big Bang og 
planeter omkring andre stjerner. Hans 

Kjeldsen, professor i fysik og astronomi, 

Aarhus Universitet

04/11:  Mellem Himmel og Jord – helium 
og nordlys. Helge Stjernholm Kragh, 

professor emeritus i videnskabshisto-

rie, Niels Bohr Instituttet, Københavns 

Universitet

11/11:  Uforgængelig energi, elektromagne-
tisme og Jordens form. Keld Nielsen, 

lektor i videnskabsstudier, Aarhus 

Universitet

18/11:  Evolutionen og genetikken. Tobias 

Wang Nielsen, professor i zoofysiologi, 

Aarhus Universitet

25/11:  Kampen mod epidemierne – vaccina-
tion, bakterier og penicillin. Morten 

Arnika Skydsgaard, museumsinspektør i 

medicinhistorie, Steno Museet

02/12:  Kroppens opbygning og funktioner. 
Tobias Wang Nielsen, professor i zoofy-

siologi, Aarhus Universitet

Videnskaben bag maden: 
Blæksprutter som mad

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

De har blåt blod og tre hjerter, og de 

kan udspy kulsort blæk. De har en hjer-

ne og udviser muligvis intelligens, men 

sært nok sidder det meste af hjernen i 

armene. Deres hud kan med lynets hast 

skifte farve og mønstre, men alligevel 

er de selv farveblinde. Det er ikke så 

underligt, at blæksprutter altid har fa-

scineret mennesker overalt på jorden. 

Blæksprutter har også gennem årtu-

sinder fundet vej ind i køkkenet i man-

ge kulturer. De er næringsrige og kan 

være velsmagende, og desuden kan 

de blive en vigtig proteinkilde for os til 

at erstatte kød fra landdyr. Og i mod-

sætning til mange fiskebestande er alle 

blækspruttepopulationer i vækst. Bliv 

klogere på, hvad der gør blæksprutter 

til sund, varierende og interessant mad. 

Og bliv inspireret til selv at bringe dem 

på spisebordet, når der efter foredra-

get serveres lækre tilberedninger af 

forskellige blækspruttearter. 

” Evolution igennem  
naturlig selektion er nok  
den vigtigste 
erkendelse inden for 
alle livs-videnskaber, 
fordi den forklarer, 
hvordan klodens liv har 
kunnet ændre og tilpasse 
sig igennem de sidste 
milliarder år.”  
 
Tobias Wang 
Professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet
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Jordens skatte – råstoffer

Holdnummer: 1911-288
Tid: 2/11, 2 dage, kl. 10.00-16.00
Pris: 820 kr., studerende 500 kr.  
(inkl. kompendium)
Maks. 20 deltagere
Sted: AU, Institut for Geoscience,  
bygning 1675, lokale 117, Høegh- 
Guldbergsgade 2
Underviser: Hans Dieter Zimmer-
mann, lektor emeritus i geologi, Aarhus 
Universitet

Vidste du, at hvert menneske på klo-

den i løbet af sit liv forbruger industri-

mineraler, malme og energiråstoffer på 

gennemsnitligt 1.400 tons? Det svarer 

til fragten af et godstog med 30 til 40 

vogne. Civilisationen kan ikke eksiste-

re uden Jordens ressourcer. Om det 

gælder vores huse, metaller, keramik, 

cement, værktøjer, cykler, biler, fly, 

smartphones, computere osv. – intet af 

alt dette fandtes uden råstoffer og de 

materialer, vi fremstiller fra dem. Hvad 

er de vigtigste mineralråstoffer? Hvilke 

mineraler, malme og bjergarter er der 

egentligt tale om? Hvor forekommer 

de, hvordan bliver de dannet? Hvad 

er deres geologiske forudsætninger? 

Hvor finder man guld og diaman-

ter – eller sjældne jordarter? Hvor og 

hvordan opstår olie- og gasforekom-

ster? Forelæsningerne vil belyse disse 

spørgsmål og ledsages af øvelser, hvor 

vi både studerer eksempler på vigtige 

industri- og malmmineraler og ser på 

prøver af kilde- og reservoirbjergarter 

for olieforekomster. 

Kristendom og naturvidenskab  
– er de hinandens modsætninger?

Holdnummer: 1921-145
Tid: 4/12, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118
Underviser: Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i  
klimaændringer, DTU Space

Naturvidenskaben har i kraft af blandt andre Kopernikus, 

Galilei og Darwin flyttet mennesket fra en plads i Univer-

sets centrum og som slutmålet for livets udvikling. Under 

forelæsningen vil vi se på nogle af de store sammenstød 

mellem kristendom og naturvidenskab, som ofte bliver 

fremhævet af eftertiden, men som i samtiden ikke blev 

opfattet som større konflikter. Tværtimod fandt mange 

forskere inspiration i kristendommen, og under den na-

turvidenskabelige revolution i 1500- og 1600-tallet var 

naturvidenskaben tæt knyttet til den kristne tro, der var 

videnskabens egentlige motivation og legitimation. Men 

hvordan er samspillet mellem kristendom og naturviden-

skab i dag? Fører naturvidenskaben til ateisme, eller er der 

spørgsmål, som naturvidenskaben ikke kan svare på?

En verden under overfladen

Holdnummer: 2011-008
Tid: 20/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118

Omkring 70 % af Jordens overflade består af hav, men li-

vet under havets overflade er et mysterium for de fleste. 

Her lever fisk, planter og pattedyr, der er helt afhængige 

af det salte vand – og i de dybeste have lever forunderlige 

væsner, som måske aldrig ser dagens lys. Det enorme hav 

rummer en meget varieret biodiversitet og har desuden 

stor betydning for stofomsætning og klimaet. Samtidig er 

havet også let påvirkeligt af menneskelig aktivitet og for-

urening i form af næringsstoffer – og store stykker plastik 

og mikroplastik ender ofte i de marine områder. Kom med 

forskerne på dybt vand og bliv meget klogere på det liv, 

der udspiller sig under havets overflade. 

20/01:  Planter. Birgit Olesen, lektor i akvatisk biologi, 

Aarhus Universitet og Dorte Krause-Jensen, 

seniorforsker i marin økologi, Aarhus Universitet

27/01:  Fisk. Peter Grønkjær, lektor i akvatisk biologi, 

Aarhus Universitet

03/02:  Havpattedyr. Jakob Tougaard, seniorforsker i 

havpattedyrforskning, Aarhus Universitet

10/02:  Dybhavet. Ronnie N. Glud, professor i biogeokemi, 

Syddansk Universitet

17/02:  Plastik. Torkel Gissel Nielsen, professor i havøko-

logi, Danmarks Tekniske Universitet

Mineraler – fra kvarts og 
feldspat til guld og ædelsten

Holdnummer: 1921-032
Tid: 22/2, 2 dage, kl. 10.00-16.00
Pris: 820 kr., studerende 500 kr.  
(inkl. kompendium)
Maks. 20 deltagere
Sted: AU, Institut for Geoscience,  
bygning 1675, lokale 117, Høegh- 
Guldbergsgade 2
Underviser: Hans Dieter Zimmer-
mann, lektor emeritus i geologi, Aarhus 
Universitet

Mineraler er jordklodens elementære 

byggesten og absolut uundværlige for 

os. Kigger vi os omkring, er vi omgivet 

af mineraler overalt i naturen og i vores 

dagligdag. Mineralernes fascinerende 

verden tæller i alt ca. 5.000 forskelli-

ge slags, og der findes hele tiden nye. 

Den faste jord består dog blot af ca. 20 

mineraler og kendskabet til netop dem 

er af stor praktisk betydning – det mu-

liggør bestemmelsen af alle de gængse 

bjergarter. Denne weekend beskæfti-

ger vi os dels med de grundlæggende 

spørgsmål: Hvad er mineraler egentligt, 

hvad er deres kemiske og strukturelle 

kendetegn, hvilke egenskaber har de, 

under hvilke betingelser bliver de dan-

net, og hvad bruger vi dem til? Efterføl-

gende ser vi både på vigtige bjergarts-

dannende mineraler og på udvalgte 

eksotiske mineraler og ædelsten. Fore-

læsningerne ledsages af øvelser, hvor 

vi arbejder med mineralhåndstykker og 

lærer at anvende enkelte metoder til en 

sikker mineralbestemmelse. 

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Religion og 
filosofi

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

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

fundamentale forhold ved tilværelsen.



Kierkegaards ’Sygdommen til 
døden’

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

Kierkegaards Sygdommen til Døden (1849) har 

for mange været indgangen til hans forfatter-

skab – og i dag er værket så relevant som no-

gensinde. 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 menne-

sket gerne reduceres til et socialt væsen, der 

kan måles og vejes, forekommer Kierkegaards 

påstand om, at enhver personlighed er grundet 

i et indre selvforhold som en udfordrende provo-

kation. Bogen optegner fortvivlelsens skikkelser 

og peger frem mod den mulige tilstand, hvor den 

overvindes. Få en introduktion til Kierkegaards 

forfatterskab og lær at læse filosofiske tekster 

selv, når vi dykker ned i et dybsindigt og stramt 

komponeret værk med en tankekraft, der har be-

varet sin fulde styrke. 

02/09:  Introduktion til Kierkegaard som tæn-
ker og filosof

09/09:  Almen introduktion til værket (Forord, 
Indhold, Indgang, s. 115-125 i SKS 11)

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

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

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

07/10:  ”Den Tilstand, hvori der slet ingen 
Fortvivlelse er” (Andet Afsnit, B, s. 217-
242 i SKS 11)

Menneskerettigheder  
– historie eller fremtid?

Holdnummer: 1921-270
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

”Vi anser disse sandheder for selvind-

lysende, at alle mennesker er skabt 

lige, og at de af deres skaber har fået 

visse umistelige rettigheder, heriblandt 

retten til liv, frihed og stræben efter 

lykke.” De første menneskerettigheds-

erklæringer fra 1776 og 1789, blev af en 

samtidig kritiker kaldt ”nonsens på styl-

ter” – smukke ideer uden jordforbin-

delse. I dag har alle nationer tilsluttet 

sig FN’s menneskerettighedserklæring 

fra 1948, og de juridisk forpligtende 

konventioner. Men betyder det, at 

menneskerettighederne er vores fælles 

globale værdigrundlag, som alle er for-

pligtede på og bestræber sig på at leve 

op til? Få en introduktion til de centrale 

idéer bag menneskerettighederne. Og 

få en status på, hvordan tilslutningen 

til menneskerettighedernes kernevær-

dier om frihed og lighed har det i dag.

02/09:  Menneskerettighedserklæ-
ringerne 1776, 1789 og 1948. 
Flemming Houe, mag.art. i 

idéhistorie

09/09:  FN’s konventioner. Jens Ved-

sted-Hansen, professor i jura, 

Aarhus Universitet

16/09:  Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention. Louise 

Halleskov Storgaard, lektor i 

EU- og menneskeret, Aarhus 

Universitet

23/09:  Menneskerettigheder i Kina. 
Hatla Thelle, seniorforsker, In-

stitut for Menneskerettigheder

30/09:  Menneskerettigheder og 
Islam. Marie Juul Petersen, 

seniorforsker, Institut for 

Menneskerettigheder

07/10:  Grundlag og gyldighed. 
Menneskeværd og menneske-

ret. Flemming Houe, mag.art. i 

idéhistorie

Forstå debatten:  
Nutidens etiske dilemmaer

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

Ville du vide, om du kunne arve en alvorlig syg-

dom? Hvad ville du gøre, hvis en af dine nærme-

ste led af en smertefuld og uhelbredelig sygdom 

og bad om hjælp til at få fred? Har vi et ansvar 

overfor kommende generationer ift. klimaæn-

dringerne? Og kan krige være retfærdige? Etiske 

dilemmaer ledsages ofte af en masse tvivl, fordi 

der sjældent er ét klart svar eller én rigtig løs-

ning på dem. Derfor kræver de mange grundige 

overvejelser, hvor der må tages stilling til, hvilke 

hensyn der har størst vægt. På denne forelæs-

ningsrække vil du høre en række eksperters 

overvejelser over fire etiske dilemmaer, der gem-

mer sig bag aktuelle debatter fra mediestrøm-

men. Vores håb er at gøre dig – om ikke afklaret 

– så i tvivl på et højere plan.

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

sor MSO, ledelse og organisation, RUC

10/09:  Skal vi vide alt om vores sundheds-
data? Jacob Busch, lektor i medicinsk 

filosofi, Aarhus Universitet

17/09:  Hvem har ansvaret for klimaændrin-
gerne? Simon Elsborg Nygaard, ph.d. og 

postdoc i bæredygtighed og psykologi, 

Aarhus universitet

24/09:  Kan krigen være retfærdig? Morten 

Dige, lektor i filosofi, Aarhus Universitet

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Filosofi på grænsen til det umenneskelige

Holdnummer: 1921-081
Tid: 4/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i bygning 1531, 
Ny Munkegade 118
Underviser: Jens Linderoth, ph.d. i teologi

Vi mennesker har altid syntes, at vi er noget specielt. Vi er 

vores helt egen kategori, midt mellem gud(er) og dyr. At 

definere forskellen mellem os og ’de andre’ har altid voldet 

problemer – men det har ikke fået os til at tvivle på for-

skellen mellem os og dem. I moderne filosofi er der imid-

lertid kommet en modstrøm, der vil gøre op med snævre 

definitioner. Her tænkes over spørgsmål som: Hvorfor er 

mennesker så svære at definere? Hvorfor er det vigtigt for 

os at afgrænse os fra ’de andre’? Og undertrykker vi i virke-

ligheden os selv med vores videnskabelige, religiøse, øko-

nomiske, ideologiske eller filosofiske selvdefinitioner? Vi 

laver fem nedslag i en moderne filosofi om mennesket, der 

på én gang er blevet kaldt frisættende og umenneskelig.

04/09:  Baggrund. Det tænkende og herskende subjekt. 
Traditionelle definitioner af mennesket fra 
Aristoteles og Augustin til Descartes og Kant 

11/09:  Nietzsche og det endnu ikke fastsatte dyr med 
slavemoral. Værk: Således talte Zarathustra

18/09:  Det umenneskelige ved Heideggers tilstedevæ-
ren. Værk: Et brev om Humanismen

25/09:  Hannah Arendt og menneskets vilkår og pro-
test. Værk: Menneskets Vilkår

02/10:  Derridas foruroligende kat. Værk: The Animal 
that therefore I am

09/10:  Agamben og mennesker med dyrehoveder i 
paradis. Værk: Det Åbne

Buddhisme – kort og godt

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

Buddhismen er en af de ældste religioner i verden. Den 

har haft stor betydning i religionshistorien og er i samti-

den blevet en moderne tradition med indflydelse også til 

moderne spiritualitet og mindfulness. Lynkurset fortæller 

om religionens historie fra Indien over Asien og til nutidens 

Vest. Vi kommer ind på væsentlige dele af buddhismens 

lære og praksisformer og berører også temaer som medita-

tion, død og modernitet. Forelæseren har bidraget til forsk-

ning i og formidling af buddhismens mangesidige univers. 

Helgener og mirakler:  
På vej mod middelalderen, 
år 300-700

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

I dag kan det virke sært at tale om 

særligt hellige mennesker, der kan få 

mirakler til at ske. Men selvom de ikke 

fylder synligt i vores hverdag – og de 

fleste er holdt op med at tro på mi-

rakler – er en stor del af den kultur, vi 

kender, bygget af netop sådan nog-

le mennesker. Mænd og kvinder, der 

mente, at de havde pligt til at udbrede 

deres erkendelse til så mange som mu-

ligt og påvirke den verden, de levede 

i. Forelæsningsrækken præsenterer et 

udvalg af disse mennesker og viser, 

hvad deres bidrag til historiens udvik-

ling gik ud på. 

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

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

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

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

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

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

Feminismens tænkere

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

Den feministiske filosofi har stor ind-

flydelse på vores tænkning om men-

nesket, samfundet og demokratiet. Det 

har den, fordi den gentagne gange i hi-

storiens løb har sat etablerede sandhe-

der under en kritisk lup og gentænkt, 

hvad det vil sige at være mand/kvinde, 

heteroseksuel/homoseksuel, hvid/ik-

ke-hvid, majoritet/minoritet m.m. Bliv 

klogere på feministisk filosofi og dens 

betydning, når vi gennemgår fire femi-

nistiske tænkere, der på hver sin måde 

har forsøgt at ændre den gængse for-

ståelse af køn, seksualitet, klasse, etni-

citet og religion.

03/09:  Introduktionsforelæs-
ning: Hvad er feministisk 
tænkning? Bente Rosenbeck, 

professor emerita i nordiske 

studier og sprogvidenskab, 

Københavns Universitet

10/09:  Simone de Beauvoir: Det 
andet køn. Tone Frank Danda-

nell, kønsforsker og ph.d.-stu-

derende i filosofi, Aarhus 

Universitet

17/09:  Judith Butler: Det perfor-
mative køn. Rasmus Ugilt, 

postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet

24/09:  Bell Hooks: Race, klasse og 
køn. Louise Fabian, lektor, 

ph.d., Institut for Kultur og 

Samfund, Aarhus Universitet

01/10:  Fatima Mernissi: Islamisk 
feminisme. Louise Rognlien, 

ph.d.-studerende i idéhistorie, 

Aarhus Universitet
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Skildpaddetanker – Banale 
sandheder om fødsel, død og 
det utrolige liv ind i mellem

Holdnummer: 1921-160
Tid: 10/10, 1 torsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Mickey Gjerris, cand.theol., 
lektor i bioetik, Københavns Universitet

Vi lever med små og store historier i 

vores liv for at kunne holde det hele 

ud. Der er vores egne små historier om 

meningsfyldte øjeblikke, menneskeli-

ge relationer og interessante opgaver, 

der for en stund gav det hele mening. 

Og så er der de store historier, som vi 

sætter os selv ind i: Historier om Gud, 

kosmos, arten, slægten og ideologier-

ne. Alle historierne trues konstant af 

dødens og tilfældighedens menings-

løshed og gør det til en udfordring at 

fastholde meningsfuldheden. Foredra-

get tager udgangspunkt i Mickey Gjer-

ris’ bog ’Skildpaddetanker’ (2017) og 

søger efter at minde os om det, som vi 

har det med at glemme, men som kan 

gøre livet til at bære.

Idéhistorie – Kristendommen fra Jesus  
til Luther

Holdnummer: 1921-267
Tid: 6/9, 6 fredage, kl. 10.15-12.45
Pris: 980 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere

Kristendommen er på mange måder den europæiske civili-

sations grundlag. Udgangspunktet er Jesus’ forkyndelse – 

en forkyndelse af Guds kærlighed og i samme åndedrag en 

fordring om kærlighed til medmennesket. Men denne kær-

lighedens og frihedens forkyndelse bliver til en magtens og 

beherskelsens religion. Ideen om menneskets syndighed 

rykkes i centrum, og kirken udvikler sig til en åndelig og 

verdslig magt med dogmatisk metafysik og etik. På dette 

forløb følger vi udviklingen i kristendommen fra Paulus til 

højskolastikkens ærefrygtindgydende filosofisk-teologiske 

system. Vi ser også på senantikkens filosofiske skoler og 

på Islam. Og vi slutter med Luthers bestræbelse på igen at 

gøre forholdet til Gud og næsten til et eksistentielt anlig-

gende for det enkelte menneske.

06/09:  Fra lovens gud til kærlighedens gud. Jesus og 
Paulus. Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

13/09:  Stoicisme og Nyplatonisme. Augustin. Flemming 

Houe, mag.art. i idéhistorie

20/09:  Islam. Religion og civilisation. Flemming Houe, 

mag.art. i idéhistorie

27/09:  Hvordan ser Jesus ud i billedkunsten? Hvordan 
skildres Maria? Gitte Tandrup, mag.art. i kunst- 

historie

04/10:  Skolastikkens filosofisk-teologiske katedral. 
Thomas Aquinas. Flemming Houe, mag.art. i 

idéhistorie

11/10:  Den kristne mystik, Meister Eckehart, Luther 
og Reformationen. Flemming Houe, mag.art. i 

idéhistorie

Gå dig klog: På byvandring 
med religionerne

Holdnummer: 1921-266
Tid: 21/9, 1 lørdag, kl. 13.00-15.00
Pris: 300 kr., studerende 250 kr. (inkl. en 
kop kaffe/te og kage)
Sted: Vi mødes ved Vor Frue Kirke, 
Vestergade 
Underviser: Marie Vejrup Nielsen, lektor 
i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Når man går en tur i gaderne i Aarhus, 

tænker man måske ikke på, hvor meget 

religion man møder på vejen. Men den 

er alligevel over det hele! Både i de sto-

re, gamle katedraler og på små ydmyge 

skilte, der viser ind i en baggård og op 

ad en trappe til dér, hvor en gruppe 

mennesker mødes om deres religion. 

Det kan være buddhister, der dyrker 

meditation, eller muslimer, der mødes 

til fredagsbøn. Både de gamle kirker 

og de nye grupper giver et billede af, 

hvilke store og små religioner, der har 

været og er vigtige for generationer af 

mennesker i Aarhus såvel som verden 

over. Kom med på en tur rundt i Aarhus 

med lektor i religionsvidenskab, Marie 

Vejrup, som gør dig klogere på Aarhus’ 

og verdens store religioner, såvel som 

de små. Til sidst får vi en kop kaffe og 

en kage at styrke os på hos Kähler Spi-

sesalon i MP Bruuns Gade. 
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Filosofiens fire store 
spørgsmål

Holdnummer: 1921-099
Tid: 21/10, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale 
D215 i bygning 1531, Ny Munkegade 118

De mest grundlæggende filosofiske 

spørgsmål er spørgsmål, som vi alle 

formentlig har stillet os selv på et tids-

punkt i vores liv. Det kunne fx være over 

et glas rødvin med vores nærmeste, el-

ler når livet synes tomt og meningsløst, 

at spørgsmålene dukker op: ’Hvad kan 

jeg vide?’, ’Hvad er det rigtige at gøre?’, 

’Hvad er god og dårlig smag?’, ’Hvilket 

slags menneske bør jeg være, og hvor 

stor en indflydelse har jeg på det?’. Det 

er spørgsmål, der ikke kun vedrører hi-

storiens filosoffer, men alle mennesker 

til alle tider. Gennem fire forelæsnings-

gange vil du få indblik i, hvordan vi gen-

nem tiden har forstået det sande, det 

gode, det skønne og den frie eksistens, 

og bliv muligvis klogere på, hvordan du 

skal forholde dig til det næste gang, 

spørgsmålene trænger sig på.

21/10:  Det sande. Lars Bo Gunder-

sen, Lektor i filosofi, Aarhus 

Universitet

28/10:  Det skønne. Louise Fabian, 

lektor, PhD., Institut for Kultur 

og Samfund, Aarhus Universi-

tet

04/11:  Det gode. Hans Fink, docent 

emeritus i filosofi, Aarhus 

Universitet

11/11:  Friheden. Kresten Lunds-

gaard-Leth, adjunkt i anvendt 

filosofi, Aalborg Universitet

Store tanker om 
hverdagslivet

Holdnummer: 1921-243
Tid: 22/10, 8 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Hvordan forholdt Kierkegaard sig til 

angst? Hvad siger Bibelen om tilgi-

velse? Og hvordan har man i filosofien 

reflekteret over kærligheden til forskel-

lige tider? I denne forelæsningsrække 

stiller en række af landets dygtigste 

forskere skarpt på otte emner, som ikke 

er spor hverdagsfjerne, men tæt inde 

på livet for ethvert menneske. Alle har 

følt længsel, skam og vrede, men hvilke 

tanker har kloge hoveder gjort sig om 

disse sjæletilstande gennem tiden? Og 

kan vi overhovedet bruge deres tanker 

til at tænke noget om vores dagligdag? 

Dét og meget mere vil blive belyst i 

denne spændende og vedkommende 

forelæsningsrække, hvor hver enkelt 

forsker forholder sig til sit emne ud fra 

en filosofisk, teologisk, sociologisk eller 

idéhistorisk vinkel.

22/10:  Mod. Poul Poder, lektor i 

sociologi, Københavns  

Universitet

29/10:  Angst. Ole Morsing, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

05/11:  Vrede. Lars-Henrik Schmidt, 

professor i filosofi og pædago-

gik, Aarhus Universitet

12/11:  Tilgivelse. Anders-Christian 

Lund Jacobsen, professor MSO 

i teologi, Aarhus Universitet

19/11:  Kærlighed. Anne Marie 

Pahuus, lektor i filosofi og 

prodekan, Aarhus Universitet

26/11:  Længsel. Mogens Pahuus, 

professor i filosofi, Aalborg 

Universitet

03/12:  Skam. Inger Glavind Bo, lektor 

i socialpsykologi, Aalborg 

Universitet

10/12:  Depression. Mette Toft 

Rønberg, antropolog og ph.d. i 

psykologi Aalborg Universitet

Tab, sorg og nyt livsmod

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

Tab og sorg kan ingen mennesker undgå. Tab er en del af 

det enkelte menneskes livshistorie, en del af det at være 

menneske med relationer og kærlighed til andre menne-

sker. Med tabet følger sorgen, og derfor er netop sorgen 

blevet kaldt kærlighedens og tilknytningens dyreste pris. 

Mange oplever, hvordan de ligesom påtvinges en sorg 

og et livslangt sorgforløb. Andre oplever, hvordan sorgen 

breder sig ind over alt i deres liv. De lever et liv i gensorg 

eller et liv med stillestående sorg. Det kan skabe stærke 

ensomhedsfølelser. Men der er også mulighed for, at ny 

livsglæde og nyt livsmod kan finde vej til et menneskes liv. 

Forelæsninger præsenterer tværfaglige perspektiver på 

sorg, sorgteorier og de nævnte delemner. 

22/10:  Sorg som kærlighedens dyreste pris
29/10:  Sorg der breder sig – ensomhed og gensorg 
05/11:  Et liv i sorg – med nyt livsmod

På herrens mark – introduktion til 
eksistensfilosofi

Holdnummer: 1921-128
Tid: 22/10, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, Aarhus 
Universitet

Som mennesker lever vi ikke bare vores liv umiddelbart og 

uproblematisk. For at leve livet må vi også føre det. Pro-

blemet er, at vi ikke ved, hvordan vi skal bære os ad. Der 

følger ingen manual med et menneskeliv. Mennesket er 

“på herrens mark”. Eksistensfilosofien tager livtag med lige 

præcis det problem: Hvad indebærer det at være kastet 

ind i eksistensen? På forløbet foretager vi en ekspedition 

ind på herrens mark og møder en af hovedstrømningerne 

i moderne filosofihistorie. Vores udgangspunkt er Heideg-

ger, men vi ledsages også af andre undervejs, eksempelvis 

Kierkegaard, Nietzsche og Kafka. Vi griber sagen tematisk 

an og undersøger nogle af de grundfænomener, der mø-

der os på herrens mark: mening, angst, død, samvittighed, 

magt og kærlighed. 

22/10:  Mening 
29/10:  Angst
05/11:  Død
12/11:  Samvittighed
19/11:  Magt
26/11:  Kærlighed
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Religion i Danmark  
anno 2019

Holdnummer: 1921-258
Tid: 22/10, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale 
D215 i bygning 1531, Ny Munkegade 118

De sidste årtier er der kommet flere 

’fremmede’ religioner til den vestlige 

verden. Globalisering og migration har 

suppleret europæisk kultur med mere 

islam, flere østlige religioner og andre 

typer kristendom end dem, vi kender 

fra Folkekirken. De nye religioner spiller 

sammen med de ældre i dagens Dan-

mark, så billedet, af hvad danskerne 

tror på anno 2019, er i evig forandring. 

Forandringen udfordrer og bidrager til 

nye udtryk i kulturen, i lovgivningen, i 

medierne, på arbejdspladsen, hos poli-

tikerne og i det religiøse landskab. Men 

hvad vil det egentlig sige, at religioner-

ne i Danmark er blevet mere diverse og 

mangfoldige? Og er det overhovedet 

en udvikling, der er så ny, som vi tror? 

22/10:  Religiøs diversitet i religi-
onshistorien og nutiden. Jørn 

Borup, lektor i religionsviden-

skab, Aarhus Universitet

29/10:  Mediernes dækning af religi-
øs diversitet. Henrik Reintoft 

Christensen, lektor i religions-

videnskab, Aarhus Universitet

05/11:  Religiøs diversitet i lov og 
praksis. Lene Kühle, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

En verden i krise

Holdnummer: 1921-059
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

Kriserne er her, der og allevegne. Vi taler om 

klimakrise, miljøkrise, flygtninge- og indvan-

drerkrise, videnskabens krise, kulturens krise, 

religionens krise, fordybelsens og åndens krise, 

finanskrise, demokratiets krise, mediernes krise, 

identitetskrise, midtvejskrise og kriser i parfor-

holdet. Winston Churchill skulle efter sigende en-

gang have sagt med henvisning til dannelsen af 

FN efter 2. verdenskrig, at man aldrig skal lade en 

god krise gå til spilde. Men er det altid muligt for 

os at få noget godt ud af en krise? Hvad handler 

alle kriserne om, og hvordan påvirker de vores liv 

og syn på verden? Gennem seks gange vil denne 

forelæsningsrække gøre dig klogere på, hvad en 

krise egentlig er for noget, og på fem af de kriser, 

der bliver talt meget om i dag.

23/10:  Introduktionsforelæsning: Hvad er en 
krise? Christian Olaf Christiansen, lektor 

i idéhistorie, Aarhus Universitet

30/10:  Demokratiets krise. Mikkel Thorup, 

professor MSO i idéhistorie, Aarhus 

Universitet

06/11:  Den eksistentielle krise. Kresten Lunds-

gaard-Leth, adjunkt i anvendt filosofi, 

Aalborg Universitet

13/11:  Mediernes krise. Simone Sefland 

Pedersen, ph.d.-studerende i idehistorie, 

Aarhus Universitet

20/11:  Den økonomiske krise. Søren Mads 

Mau, ph.d.-studerende i filosofi, Syd-

dansk Universitet

27/11:  Videnskabens krise. Casper Andersen, 

lektor i idéhistorie, Aarhus Universitet

Logik for burhøns

Holdnummer: 1921-268
Tid: 10/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Lars Bo Gundersen, lektor i filosofi, 
Aarhus Universitet og Mattias Skipper Rasmussen, 
ph.d.-studerende i filosofi, Aarhus Universitet

”En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. 

Ergo er morlille en sten!” De fleste af os kan godt 

se, at argumentet ovenfor er noget vrøvl. Men er 

det egentlig mere vrøvlet end nogle af de mange 

argumenter, vi hører hver dag fra vores politi-

kere og kærester, chefer og venner eller endda 

fra vores børn? Og er der overhovedet nogen 

argumenter, som objektivt er mere gyldige end 

andre – lige meget hvad de handler om? Ja, siger 

den filosofiske logik – og på dette kursus kan du 

lære at skelne imellem dem. Logikken kan hjælpe 

dig med at vurdere, om de argumenter, du mø-

der i din hverdag, holder vand. Lær at tale logisk 

sprog og at konstruere stærke argumenter. 

10.00:  Hvad er logik? 
11.00:  Hvordan taler man logisk sprog? 
11.45:  Frokostpause 
12.15:  Hvad er et godt logisk argument? 
14.00:  Morlille er ingen sten – dårlige argu-

menter og logiske fejlsslutninger

Hør om arrangementer, 
som ikke er i det trykte 
program. Tilmeld dig 
nyhedsbrevet.
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Jul – kristen højtid eller kulturel 
tradition?

Holdnummer: 1921-246
Tid: 28/11, 1 torsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 175 kr., studerende 125 kr. (inkl. æbleskiver)
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Marie Vejrup Nielsen, lektor i religions-
videnskab, Aarhus Universitet

Julen er for mange en helt særlig tid på året, 

hvor man ser julekalender, bager småkager, gi-

ver gaver, og hvor hjem og by bliver pyntet op. 

Mange får også besøgt kirken denne ene gang 

om året. Det er med andre ord en måned, hvor 

hele landet er ramt af julehygge. Men er julen nu 

også kun hyggelig? Kan julen også fortælle os 

noget om vores samfundsværdier – og kampen 

om dem? Hvordan ser vores jul egentlig ud her 

i 2019? Og hvordan er det lige med den kristne 

jul i dag – hvorfor går så mange i kirke juleaf-

ten, når de ikke kommer resten af året? Kom og 

hør svarene på alle disse spørgsmål og bliv klar 

til julemåneden, når vi serverer æbleskiver, mens 

lektor i religionsvidenskab Marie Vejrup gør os 

klogere på julen.

Guds ord – i Toraen, Bibelen  
og Koranen

Holdnummer: 2011-032
Tid: 21/1, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Vidste du, at jødedom, kristendom og islam har 

mange ligheder? De har alle kun én gud. De har 

alle en række hellige personer, hvoraf nogle af 

dem endda optræder på tværs af alle tre religio-

ner. Og de har alle ét grundlæggende helligskrift, 

der hedder henholdsvis Toraen, Det Nye Testa-

mente og Koranen. Fællestrækkene er til at få øje 

på. I denne forelæsningsrække kommer du nær-

mere på de tre helligskrifter og på deres forskelle 

og ligheder. Hvor og hvordan er disse skrifter 

opstået? Hvilken betydning har de haft for de 

forskellige religioner? Og hvilken rolle spiller 

skrifterne i dag? Bliv klogere på de helligtekster, 

som er og har været definerende for milliarder af 

menneskers liv. 

21/01:  Toraen. Anders Klostergaard Petersen, 

professor i religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

28/01:  Det nye Testamente. Anders Kloster-

gaard Petersen, professor i religionsvi-

denskab, Aarhus Universitet

04/02:  Koranen. John Møller Larsen, ph.d. i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

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

Holdnummer: 2011-036
Tid: 22/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Brian Patrick McGuire, professor  
emeritus i middelalderhistorie, Roskilde Universitet

Når vi taler om Danmark i Højmiddelalderen, ta-

ger vi næsten altid udgangspunkt i krønikeskri-

veren Saxo’s danmarkshistorie – det første store 

danske historieværk. Men historien kan også for-

tælles med et andet udgangspunkt og perspektiv. 

Denne forelæsningsrække formidler fortællingen 

om Middelalderen gennem den kristningsproces, 

som bragte det danske samfund ind i det første 

europæiske fællesskab. Vi møder mennesker, der 

levede og døde for deres tro, både i England og i 

Danmark – fra de store kendte skikkelser til hver-

dagens helte. Og vi undersøger, hvordan de var 

med til at skabe deres samtid.

22/01:  Knud den Hellige (d. 1086): Den første 
helgen kåret af en pave

29/01:  Knud Lavard (d. 1131): En martyr for en 
ny kongeslægt

05/02:  Anselm af Canterbury (d. 1109): Abbed 
og ærkebisp men ikke helgen

12/02:  Thomas Becket (d. 1170): En martyr for 
pavekirken

19/02:  Vilhelm af Æbelholt (d. 1203): En ind-
vandrer der blev en dansk helgen

26/02:  Nils af Aarhus, Margrete af Roskilde 
og Anders af Slagelse: Ukendte danske 
helgener

Nordisk mytologi

Holdnummer: 2011-011
Tid: 22/1, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d. i 
kulturhistorie

Hvad troede danskerne egentlig på, 

før hvide krist kom til Norden? Hvilke 

forestillinger havde man om verden, li-

vet og døden? Og hvordan ved vi i dag 

noget om disse forestillinger? Hør om 

nordisk førkristen mytologi og om de 

religiøse trosforestillinger, der ligger 

bag myterne. Her kan du få et indblik 

i, hvilke kilder vi har til rådighed, hvad 

disse kan fortælle os og – ikke mindst 

– hvad de ikke kan fortælle os, samt et 

overblik over nogle af de bedst kendte 

figurer fra nordisk mytologi. Dagen vil 

desuden rokke lidt ved de populære 

forestillinger, vi har om fx Odin, Thor 

og Freyia, fordi disse forestillinger ikke 

svarer til, hvad den nyeste forskning i 

nordisk mytologi egentlig viser.

22/01:  Det store mytologiske  
overblik

29/01:  De gamle guder og ’Hvide 
Krist’

05/02:  Tæt på guderne, troen og 
myterne

Koranen bliver læst 
af muslimer i hele 
verden. Faktisk bor  
70 % af alle verdens 
muslimer i fx Afrika 
eller Pakistan, Indone-
sien og Bangladesh
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Størst af alt er kærligheden

Holdnummer: 2011-045
Tid: 12/3, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Søren Gosvig Olesen, lektor i filosofi, 
Københavns Universitet

Kærligheden er størst af alt. Men den er også 

både sjælden og besværlig. Det betyder ikke, at 

den er umulig, men måske er kærligheden ikke 

lige dér, hvor du venter den. Måske er den no-

get andet end forventet. Og måske kan vi lære 

af de tanker, mennesker har gjort sig om den, så 

længe der har været kærlighed til. Filosoffen Sø-

ren Gosvig Olesen inviterer dig til at tænke over 

kærligheden i dens mange former – både næste-

kærligheden, kærligheden som venskab og kær-

ligheden som elskov. Rækken bygger på Søren 

Gosvig Olesens bog ’En lille bog om kærlighed’ 

(Akademisk Forlag) og angår både de forelskede 

teenagere, dem med kærestesorg, par med rod 

i parforholdet, par i åbne forhold, par der har 

børn, homoseksuelle som heteroseksuelle, sing-

ler, unge, der ser frem, og gamle, der ser tilbage. 

17.15:  Næstekærlighed: Gud og menneskers 
fællesskab 

18.15:  Elskov (Eros) – fra lidenskab til kære-
stesorg 

19.30:  Elskov (Eros) fra – parforhold til lige-
stilling 

20.30:  Venskab (filia) – er også kærlighed!

Kierkegaard og Løgstrup 
– Danmarks store 
eksistenstænkere

Holdnummer: 2011-035
Tid: 17/3, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Bjørn Rabjerg, postdoc i 
systematisk teologi, Aarhus Universitet

Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup er 

to af Danmarks største kulturkritikere. 

Både Løgstrup og Kierkegaards tanker 

om kultur, kristendom og menneskeliv 

finder sted på et filosofisk og teologisk 

grundlag. Men de er også universelle 

overvejelser om selve det at være til, 

hvad enten man er det som filosof, teo-

log eller ganske almindeligt menneske. 

Trods det fælles udgangspunkt er de-

res tænkning vidt forskellige. Selvom 

Løgstrup starter stærkt påvirket af 

Kierkegaard, udvikler han sig til en af 

Kierkegaards største kritikere. Begge 

er de interesserede i at forstå menne-

skets eksistens, men Løgstrup vender 

sig direkte imod den eksistentialisme, 

som Kierkegaard har spillet så stor en 

rolle for. Forelæsningsrækken er en 

introduktion til to banebrydende tæn-

kere, fortalt igennem de afgørende kri-

tikpunkter, Løgstrup retter mod Kier-

kegaard. Kom nærmere på uenigheden 

og de vigtige spørgsmål i livet.

Bag om Mads & Monopolet  
– hverdagens store dilemmaer

Holdnummer: 2011-013
Tid: 17/3, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
OBS: Ingen undervisning d. 7/4
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

I ’Mads & Monopolet’ kan lytterne hver weekend 

sende deres dilemmaer ind og høre dem diskute-

ret af Mads Steffensen og det altid oplagte 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’. Hvad 

gør et argument mere overbevisende end et an-

det? Hvilke etiske forudsætninger ligger der bag 

’Søren Pind-Reglen’? Hvorfor kommer nogle pa-

neldeltagere mere til orde end andre? Og hvilke 

etiske overvejelser og fænomener er afgørende 

i vores almindelige liv med hinanden? Hver un-

dervisningsgang introducerer dig til forskellige 

aspekter af etik og argumentationsteori ud fra et 

konkret dilemma fra ’Mads & Monopolet’. 

17/03:  Introduktion: Mads & Monopolet i 
relief. Jens Sand Østergaard, ph.d. i 

sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus 

Universitet. Kristian Alberto Lykke 

Cobos, undervisningsassistent i filosofi, 

Aarhus Universitet

24/03:  ’A-holdet’: logik og argumentation. Jens 

Sand Østergaard, ph.d. i sprogfilosofi og 

sprogpsykologi, Aarhus Universitet

31/03:  ’Djævlens advokat’: Retorik og sprog-
psykologi. Jens Sand Østergaard, ph.d. i 

sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus 

Universitet

14/04:  ’Søren Pind-Reglen’: Etik og moral. 
Kristian Alberto Lykke Cobos, under- 

visningsassistent i filosofi, Aarhus 

Universitet

21/04:  ’Date aldrig en Preben’: Følelser og 
værdier. Kristian Alberto Lykke Cobos, 

undervisningsassistent i filosofi, Aarhus 

Universitet

”  Et brændende problem hos Løgstrup og 
Kierkegaard er spørgsmålet om, hvem vi er 
som mennesker, og hvad meningen er med 
vores liv. Deres tanker beskæftiger sig med det, 
der hver dag bærer os, og det, der trykker os ned  
– og derfor er de værdifulde for os i dag.”

Bjørn Rabjerg
Postdoc i systematisk teologi, Aarhus Universitet
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Arkæologi og
historie

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

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

Brug historien til at sætte dit liv i perspektiv.



Hvad enhver bør vide om Norden

Holdnummer: 1911-465
Tid: 23/4, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118
Medtilrettelæggere: Torkil Würtz, Arne Nielsen og 
Jørn Holbech, Foreningen Norden Aarhus

Er vi slagsbrødre eller broderfolk? Har vi i de 

nordiske lande noget særligt til fælles, eller er 

Norden bare en romantisk drøm fra en fjern for-

tid? I anledning af Foreningen Nordens 100 års 

jubilæum i 2019 kan du komme med en håndfuld 

fageksperter på en lystvandring gennem de sto-

re linjer i Nordens historie og samfundsudvikling 

samt få indblik i et udvalg af de største mester-

værker inden for kunst og klassisk musik fra 

midten af 1800-tallet og frem. Forelæserne retter 

hver især blikket mod det, de finder vigtigst at 

kende til inden for deres felt og det tidsmæssige 

fokus varierer derfor fra forelæsning til forelæs-

ning. Kom i godt selskab med bl.a. Margrethe 1., 

Vasaerne, Grieg og Jorn fem tirsdage i foråret. 

23/04:  Slagsbrødre eller broderfolk? Nordens 
historie gennem 1000 år. Lars Hovbak-

ke Sørensen, ph.d., adjunkt, Professions-

højskolen Absalon

30/04:  ’Det nordiske’ i det moderne gennem-
bruds og modernismens kunst. Teresa 

Østergaard Pedersen, ph.d., museumsin-

spektør, Holstebro Kunstmuseum

07/05:  Klassisk musik – Carl Nielsen, Edvard 
Grieg og Jean Sibelius. Leif V.S. Balt-

hzersen, mag.art. i musikvidenskab og 

tidligere musikchef for Aarhus Symfoni-

orkester

14/05:  Tillid – en nordisk gåde og guldgrube? 
Christian Bjørnskov, professor i økonomi, 

Aarhus Universitet

21/05:  Nordisk samarbejde i dag og i fremti-
den. Mogens Jensen, MF, fhv. minister 

og landsformand, Foreningen Norden

Det Tysk-romerske Rige

Holdnummer: 1911-304
Tid: 24-25/4, onsdag-torsdag, kl. 17.30-20.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i 
historie, oberstløjtnant

Få historien om Det Tysk-romerske Rige, der 

prægede Europa i 800 år. Da Romerriget gik i 

opløsning, brast også drømmen om et samlet 

Europa, og barbarerne fik frit spil. Vikinger, hun-

ner 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 politi-

ske magt som kejser af den nye supermagt, mens 

Paven stod som det åndelige overhoved. Gennem 

1500-tallets reformationer og det efterfølgende 

århundredes trediveårskrig mistede den tysk-ro-

merske kejser langsomt sin magt over rigets ure-

gerlige regenter. Selvom kejserens politiske magt 

for længst var overgået til diverse bystyrer, fyr-

ster og konger, opretholdtes kejserriget helt indtil 

1806, hvor Napoleons nyrevolutionerede fransk-

mænd gav Det Tysk-romerske Rige dødsstødet.

På sporet af renæssancens 
Norditalien

Holdnummer: 1911-336
Tid: 25/4, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Med deres imponerende kirker, klostre, 

paladser og museer fortæller Nordita-

liens byer som Firenze, Siena, Venedig 

og Milano om et afgørende kapital i 

verdens historie. I renæssancen gen-

nemgik de norditalienske bystater en 

intens økonomisk, politisk og social 

udvikling, hvor mennesket måtte de-

finere sig selv og verden på ny. Om-

væltningerne dannede grobund for 

en helt særlig opblomstring inden for 

bl.a. billedkunst, arkitektur og litteratur. 

Her skabte Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Machiavelli, Giotto, Masaccio, Fra An-

gelico, Botticelli, Leonardo da Vinci, 

Michelangelo og Raphael værker, der 

flyttede grænser og kom til at stå som 

symboler på en ny tid. Værker, som 

indeholder et universelt budskab, der 

berører beskuere på tværs af tid og 

sted. Tag med tilbage til renæssancens 

Norditalien, og få indblik i historien og 

den fantastiske billedkunst, arkitektur 

og litteratur, der blev til netop her.

25/04:  Historien: Renæssancens 
Norditalien. Steffen Heiberg, 

historiker og fhv. forsknings-

chef, Det Nationalhistoriske 

Museum Frederiksborg Slot

02/05:  Litteraturen. Roar Rimmen 

Gaardsøe, cand.mag. i litte-

raturhistorie, lektor Viborg 

Katedralskole

09/05:  Kunsten og arkitekturen. 
Hans Jørgen Frederiksen, 

lektor i kunsthistorie, Aarhus 

Universitet
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Byvandringer: Da det blev 
godt at bo i Aarhus!

Holdnummer: 1911-347
Tid: 22/5, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Sted: 22/5: AU, bygning 1530, lokale 
D219, Ny Munkegade 118. Mødesteder til 
byvandringerne oplyses første undervis-
ningsgang
Maks. 32 deltagere
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.

I 1900-tallets begyndelse boede man-

ge byboere under kummerlige forhold. 

Boligspekulanter og manglen på ny-

byggeri førte til bolignød, og regulære 

slumkvarterer prægede det centrale 

Aarhus. Mange arbejdere havde ikke 

anden mulighed. Men i årene efter  

Første Verdenskrig skete der noget. 

Arbejderbevægelsen satte ind på at 

bygge gode boliger til de gode, almin-

delige arbejderfamilier, og det førte til 

dannelsen af en række boligforeninger, 

hvoraf nogle for alvor kom til at præge 

byen. På byvandringerne rundt i Aar-

hus skal vi i sporene på den udvikling, 

der har sat et markant aftryk på byen, 

og som er en afgørende brik til at forstå 

Aarhus’ nyere historie. 

22/05:  Forelæsning: Aarhus for 100 
år siden. Doron Haahr, cand.

mag. i historie, Aarhushistorier 

29/05:  Byvandring: Slum og nye 
arbejderboliger – Studsgade, 
Grønnegade og Vesterbro 
Torv. Doron Haahr, cand.mag. 

i historie, Aarhushistorier

05/06:  Byvandring: Da velfærden 
tog fart – Frederiksbjerg 
og Langenæs. Doron Haahr, 

cand.mag. i historie, Aarhus- 

historier

12/06:  Byvandring: By- og boligud-
viklingen i dag – og et kig ind 
i fremtiden – Risskov Brynet. 
Anders Rønnebro, direktør, Ar-

bejdernes Andelsboligforening

Tyskland 360 grader

Holdnummer: 1921-028
Tid: 2/9, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Efter valget af Trump i USA er Tyskland blevet 

kaldt for den nye leder af den frie verden. Zoom-

er vi ind på vores eget lille land er Danmarks hi-

storie vævet tæt sammen med vores tyske nabo, 

og mange kulturelle strømninger er netop kom-

met hertil sydfra. Det mærkelige er, at vi ved min-

dre og mindre om vores største nabo, der samti-

dig er blevet mere og mere politisk og kulturelt 

relevant. Tag med på en kultur-historisk rejse 

gennem Tyskland. Forelæserne leder os gennem 

de vigtigste strømninger inden for tysk historie, 

samfund, politik, tænkning og kultur og retter 

hver især blikket mod de vigtigste milepæle in-

den for deres felt – det tidsmæssige snit varierer 

derfor fra forelæsning til forelæsning. 

02/09:  Tysklands moderne historie. Martin 

Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i 

historie, filosofi og samfundsfag

09/09:  Tysk politik og samfund i dag. Moritz 

Schramm, lektor i tysk historie og kultur, 

Syddansk Universitet

16/09:  Tysk litteratur og film. Moritz Schramm, 

lektor i tysk historie og kultur, Syddansk 

Universitet

23/09:  Tysk arkitektur, byplanlægning og 
design. Hans Christian Post, postdoc, 

Syddansk Universitet

30/09:  Tysk klassisk musik. Leif V.S. Balthzer-

sen, mag.art. i musikvidenskab

07/10:  Tysk filosofi. Martin Ammitsbøll Hu-

sted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi 

og samfundsfag

Verdenshistorie  
– Hellas, Rom, kristendommen, 
islam, Indien og Kina

Holdnummer: 1921-263
Tid: 3/9, 6 tirsdage, kl. 10.15-12.45
Pris: 980 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

Lær verdens tidlige historie at kende, fortalt gen-

nem de store lande, magter og institutioner, der 

har formet den – fra antikken til middelalderen. 

Mod øst bliver Kina et samlet rige allerede i 221 

fvt., og udviser enestående stabilitet – den stør-

ste og højst udviklede civilisation igennem det 

meste af vores historie. Mod syd breder Rom sig 

omkring år 0 til at omfatte hele Middelhavsområ-

det – men alligevel aldrig med samme sammen-

hængskraft som Kina, og riget består ’kun’ 500 

år. I de følgende århundreder er opbygningen af 

den kristne kirke afgørende for hele den europæ-

iske civilisation. I 600-tallet opstår en islamisk ci-

vilisation i Mellemøsten med en militær styrke og 

en økonomisk og kulturel dynamik, der gør den 

overlegen. Men omkring årtusindskiftet bevæger 

Europa sig ind i middelalderen – og kimen til en 

udvikling, der senere vil gøre den europæiske ci-

vilisation verdensdominerende.

03/09:  Hellas og Rom – fra demokrati og 
republik til kejserdømme og imperium

10/09:  Europa. Kristenheden
17/09:  Islam. Religion og civilisation
24/09:  Kina. Riget i midten. Den højst udvikle-

de civilisation
01/10:  Indien. En multikulturel civilisation. 

Hatla Thelle, seniorforsker, institut for 
menneskerettigheder

08/10:  Det globale tumultarium

Historisk er Rom en af de 
vigtigste hovedstæder i 
Europa. Den er grundstenen 
til vores moderne civilisation
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Centraleuropa i 100 år

Holdnummer: 1921-024
Tid: 4/9, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Regeringerne i Centraleuropa er ikke i tvivl om, 

hvor de ligger: Centralt i Europa, både historisk, 

kulturelt og værdimæssigt. Regionen har skullet 

kæmpe 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.

04/09:  Europa efter Første Verdenskrig. Uffe 

Østergaard, professor emeritus i histo-

rie, Copenhagen Business School

11/09:  Centraleuropa før det fandtes. Vibe 

Termansen, cand.mag., journalist og tidl. 

Østeuropa-korrespondent for Weeken-

davisen

18/09:  Ungarn i dag (på let forståeligt en-
gelsk). Miklos Sükösd, lektor i medier og 

kommunikation, Københavns Universitet

25/09:  Tjekkiet og Slovakiet i dag. Peter 

Bugge, lektor i østeuropastudier, Aarhus 

Universitet

02/10:  Polen i dag. Vibe Termansen, cand.mag., 

journalist og tidl. Østeuropa-korrespon-

dent for Weekendavisen

2. Verdenskrig: Krigen i øst 
1941-1945

Holdnummer: 1921-242
Tid: 9/9, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag

Ved daggry den 22. juni 1941 indledte 

det nazistiske Tyskland invasionen af 

Sovjetunionen: Operation Barbarossa. 

Konflikten udviklede sig fra første dag 

til et frontalt sammenstød mellem to 

totalitære systemer, to tyranner, to af 

verdens mest magtfulde nationer, der 

i fire lange år var fastlåst i en ubarm-

hjertig og desperat kamp, der blev 

den hårdeste, længste og blodigste i 

Anden Verdenskrig. Forelæsningsræk-

ken gennemgår den militærhistoriske 

fortælling om krigen i øst i perioden 

1941-1945.

Få styr på 
Danmarks, Europas 
og verdens historie  

Byvandringer: På vandring gennem 
Aarhus’ historie

Holdnummer: 1921-088
Tid: 10/9, 5 tirsdage, kl. 17.00-18.30
Sted: Se mødesteder nedenfor
Maks. 35 deltagere
Pris: 620 kr., studerende 350 kr.

Få et nyt blik på Aarhus, en af landets ældste 

byer med en historie, der rækker tilbage til om-

kring år 800. På fem byvandringer i det centrale 

Aarhus fortæller eksperter fra Den Gamle By om 

byens udvikling fra vikingernes Aros til den mo-

derne storby, vi kender – både de store linjer og 

de små sjove historier og detaljer. På turene gen-

nem byen skal vi bl.a. høre om den voldomkran-

sede vikingeby, bispebyen med den store Skt. 

Clemens Domkirke, renæssancens driftige køb-

mænd og det nye rådhus, krig og sygdom, den 

moderne industri- og handelsby med kysthavn 

og jernbane. Om eksplosionen i befolkningstallet 

og deraf nyopførte bydele, 1950’erne og 60’ernes 

fremskridt og drømme, hvor gammelt må lade li-

vet for biler og boligblokke. Vi slutter med at se 

på store projekter i midtbyen de seneste ca. 50 

år fra kommunalreformen i 1970 og frem til i dag. 

10/09:  Fra Aros til Skt. Clemens staden.  
Christian Rasmussen, museums- 

inspektør, Den Gamle By 

Mødested: Åboulevarden ved Emil Vetts 

Passage

17/09:  Købmændenes Aarhus. Christian  

Rasmussen, museumsinspektør,  

Den Gamle By 

Mødested: Store Torv ved domkirkens 

hovedindgang 

24/09:  Aarhus bliver moderne 1850-1950. 
Søren Tange Rasmussen, museumsin-

spektør, Den Gamle By 

Mødested: Søndergade ved Posthus-

smøgen 

01/10:  Fremskridtet og drømmene sætter de-
res spor 1950-1960. Kitt Boding-Jensen, 

museumsinspektør, Den Gamle By 

Mødested: Immervad ved statuen af 

borgmester Bernhardt Jensen

08/10:  De store projekters tid 1970 og frem. 
Anneken Appel Laursen, museumsin-

spektør, Den Gamle By 

Mødested: Smøgen mellem Lokalcenter 

Møllestien og Grønnegade 8
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Mannerheim og Finlands 
nyere historie

Holdnummer: 1921-050
Tid: 5/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag. i historie, oberstløjtnant

Denne dag går vi tæt på Finlands hi-

storie i første halvdel af det 20. århund-

rede med omdrejningspunkt i Gustaf 

Mannerheim, der om nogen medvir-

kede til landets selvstændighed. Efter 

en karriere i den russiske hær vendte 

Mannerheim tilbage til Finland efter 

oktoberrevolutionen. Her blev han 

øverstbefalende for de borgerlige ’hvi-

de’ regeringsstyrker under Den Finske 

Borgerkrig og i 1918 fejret som krigens 

sejrherre. Mannerheim var ikke de-

mokrat, men han arbejdede loyalt for, 

at landets institutioner igen blev sat i 

kraft, hvilket var afgørende for Finlands 

anerkendelse som selvstændig stat. 

Som feltmarskal ledte Mannerheim den 

finske hær, da Stalins hær væltede ind 

i Finland i Vinterkrigen, men måtte til 

sidst bøje sig for overmagten. 

Japans historie

Holdnummer: 1921-026
Tid: 19/9, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00 
Ingen undervisning d. 10/10 og 17/10
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, auditorium F, Ny Munkega-
de 118. OBS 24/10: AU, bygning 1530, lokale D119, 
Ny Munkegade 118

I dag kender vi Japan som verdens tredje største 

økonomi, hvis varer i overflod præger det euro-

pæiske marked. Men for at forstå hvorfor Japan 

ser ud, som det gør i dag, må man kende landets 

historie. Fire forelæsninger sætter fokus på men-

nesker og begivenheder i Japans historie, hvor 

hver forelæsning tager udgangspunkt i en peri-

ode og et sted. Steder der i dag er velbesøgte af 

turister fra hele verden på grund af deres velbe-

varede kultur og særlige historie - hvadenten det 

er de gamle kejserbyer Nara og Kyoto, shogun-

byerne Kamakura og Tokyo eller øerne Hokkaido 

og Okinawa, der blev indlemmet i det japanske 

imperium i slutningen af 1800-tallet og er en del 

af nationen Japan anno 2019. Vi vil se nærmere 

på strømninger fra Kina og Korea, samuraikrige-

re, europæere, krig og fred, der har udfordret og 

præget Japan. 

19/09:  Kejserinder og kejsere (660 fvt-1180). 
Jane Oksbjerg, rejseleder, arkæolog og 

japanolog

26/09:  Samuraiernes verdener (1180-1868). 
Jane Oksbjerg, rejseleder, arkæolog og 

japanolog

03/10:  Dannelsen af Nationen Japan (1792-
1903). Annette Skovsted Hansen, 

lektor i japanstudier og historie, Aarhus 

Universitet

24/10:  Krig og fred i Japans historie (1876-
2018). Annette Skovsted Hansen, 

lektor i japanstudier og historie, Aarhus 

Universitet

Pragt, kvindelige regenter, antik-
inspiration og ’Britannia rules the 
waves’. Fire tværsnit af 1700-tallet

Holdnummer: 1921-047
Tid: 5-6/10, 1 weekend, kl. 11.00-15.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. 
forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum 
Frederiksborg Slot

Over en weekend tegnes et billede af 1700-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 

og i en vis forstand Madame Pompadour i Fran- 

krig. Hvordan havde de fået magt, og hvordan 

agerede de i en politisk verden, hvor spilleregler-

ne var fastsat af mænd? Herefter ser vi nærmere 

på nyklassiciamen 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.

39ARKÆOLOGI OG HISTORIE 39



Ansigt til ansigt med den romerske 
verden

Holdnummer: 1921-186
Tid: 23/10, 7 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Niels Bargfeldt, ph.d. og ekstern lektor 
i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet

Fra en tidligere dronning af Ægypten til en arki-

var på Capitol i Rom. Gennem syv virkelige per-

soner, kendte som ukendte, vækkes Romerriget 

til live i århundrederne omkring vor tidsregnings 

begyndelse. De syv personer repræsenterer vidt 

forskellige dele af samfundet og kommer fra helt 

forskellige lokaliteter i det store rige. Tilsammen 

belyser de aspekter som storpolitik, legionerne, 

mode, naturkatastrofer, uddannelse, kommu-

nikation og slaveri. Forelæsningsrækken giver 

også en introduktion til egne og specifikke ste-

der som eksempelvis Efesos (Tyrkiet), Budapest 

(Ungarn), Mainz (Tyskland), Hadrians mur (Eng-

land), Las Medulas (Spanien) og Rom (Italien). 

Historieformiddage på Dokk1: 
Verdens historie

Holdnummer: 1921-238
Tid: 25/10, 7 fredage, kl. 10.00-11.45
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
Underviser: Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie 
og forfatter, MegaNørd

Mennesker som os – Homo sapiens – kom ind 

i verden for 300.000 år siden. Det er kort tid i 

evolutionsmæssig henseende. Alligevel har 

menneskene bredt sig til alle afkroge af kloden 

og dybtgående forandret dens overflade for at 

tjene deres behov. Hvordan gik det til? I fore-

læsningsrækken skal vi følge menneskeheden 

fra dens oprindelse og i dens vandringer til alle 

kontinenterne. Vi skal undersøge de første store 

civilisationer, kulturmøderne, krigene og erobrin-

gerne, de teknologiske udviklinger og de forskel-

lige måder at forstå verden på. I dag, hvor vores 

naturbeherskelse er større end nogensinde, er vi 

paradoksalt truet af naturændringer. Få det store 

overblik over menneskehedens historie i de syv 

forelæsninger.

Få nyhederne  
blandt de første.  
Tilmeld dig 
nyhedsbrevet

Storhed og fald: Centraleuropa og 
Østrig-Ungarn

Holdnummer: 1921-020
Tid: 6/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i 
historie, oberstløjtnant

Denne søndag vender vi blikket sydpå mod Cen-

traleuropa og dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn, 

hvor vi dykker ned i begyndelsen af det 20. år-

hundrede med særligt fokus på tiden omkring 

Første Verdenskrig. Monarkiet var et kludetæp-

pe af forskellige folkeslag som tyskere, ungarer, 

polakker, tjekkere, slovakker, slovenere, serbere, 

rumænere og kroatere samlet under den habs-

burgske kejser- og kongefamilie. Det betød, at 

området var en frugtbar kulturel og sproglig 

smeltedigel med blomstrende byer som Wien, 

Budapest, Prag og Trieste. Men samtidig var ri-

get også en krudttønde af indre nationale spæn-

dinger, der til sidst blev årsag til dets opløsning. 

Mordet på tronfølger Franz Ferdinand i Sarajevo 

i august 1914 startede en krig mod Serbien, der 

udviklede sig til en verdenskrig, som blev enden 

for dobbeltmonarket. Ved fredsslutningen i 1919 

blev monarkiet opløst i Østrig, Ungarn, Jugosla-

vien, Tjekoslovakiet og et større Rumænien. De 

facto en diktatfred, der lagde kimen til fremtidig 

krig og uro i området.

Danmarkshistorien på én 
aften

Holdnummer: 1921-239
Tid: 10/10, 1 torsdag, kl. 17.15-20.00
Pris: 230 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118 
Underviser: Carsten Porskrog Rasmus-
sen, overinspektør, Museum Sønder-
jylland – Sønderborg Slot og adjungeret 
professor i historie, Aarhus Universitet

Det er over tusind år siden, at Dan-

mark blev Danmark i den forstand, at 

det blev samlet til ét rige. Men siden 

er både de ydre grænser og den indre 

samfundsorden ændret afgørende. 

Hvad er kontinuitet og hvad er brud i 

denne lange historie? Hvad har formet 

Danmark gennem århundrederne? Hi-

storiker Carsten Porskrog Rasmussen 

tager dig med gennem mere end tusind 

års Danmarkshistorie og giver sit bud 

på, hvordan riget har udviklet sig udad 

og indad, og hvad der har været afgø-

rende i det lange løb. Rejs med tilbage 

til kristendommens indførelse, refor-

mationen, svenskekrigene og tabet af 

Skåne, vores første grundlov, genfor-

eningen med Sønderjylland og salget 

af Vestindien. Alt dette og meget mere 

på bare én aften.
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Murens fald – frihedens dobbeltansigt

Holdnummer: 1921-188
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i tysk og journalist,  
har boet mange år i Berlin

De lavede revolution, sprængte muren og fik kulegravet St-

asi. Vi kaster et blik tilbage og undersøger, hvordan det for 

30 år siden lykkedes østtyskerne at bringe DDR-staten til 

fald. Men vi retter også blikket mod den aktuelle reaktion 

på genforeningen. Hvorfor er mange østtyskeres stolthed 

over at have væltet muren nu blevet afløst af en krænken-

de følelse af at være andenrangstysker? Hvilken rolle spil-

ler f.eks. den lavere løn for østtyskerne i den forbindelse? 

Og hvordan kan det være, at også mange unge oplever en 

indre mur mellem øst- og vesttyskerne?

D-dag og slaget om Normandiet 1944

Holdnummer: 1921-241
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i 
historie, filosofi og samfundsfag

I år er det 75 år siden, verdens største militære operation 

fandt sted. D-dag – de allieredes landgang i Normandiet – 

var afgørende for udfaldet af 2. Verdenskrig i Vesteuropa. 

Operationen blev en succes, men det var på ingen måde 

givet på forhånd. Forberedelserne til de alllieredes invasi-

on af Vesteuropa tog deres begyndelse allerede i foråret 

1942, hvor de første amerikanske tropper ankom til Stor-

britannien. Der opbyggede man indtil juni 1944 en enorm 

luft, sø og landstyrke bestående af blandt andet britiske, 

canadiske, polske, franske og amerikanske styrker. Denne 

styrke gennemførte invasionen af Normandiet 6. juni 1944 

– en næsten fejlfri succes, der både gennembrød Hitlers 

Atlantvold og etablerede de allierede på den franske kyst. 

Dagen vil belyse forberedelserne til og selve planlægnin-

gen af invasionen og derefter gennemgå selve kampene på 

D-dag samt de efterfølgende slag mellem de allieredes og 

den tyske krigsmaskine. 

Antikkens Grækenland

Holdnummer: 2011-046
Tid: 20/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Den græske antik er en ca. tusindårig 

periode i Grækenlands historie, som 

regnes for helt afgørende for den euro-

pæiske civilisations udvikling. Perioden 

har haft så stor indflydelse på de fleste 

områder af vores verden, at vi ser den 

afspejlet i mange dele af vores samfund 

i dag: sprog, politik, uddannelse, littera-

tur, filosofi, religion, historie, videnskab, 

kunst og arkitektur. I forelæsningsræk-

ken går fem eksperter på opdagelse i 

det antikke Grækenlands historie og 

enestående kultur og kunst, som vi står 

på skuldrene af. Vær med, når vi dykker 

ned i alt fra de græske bystater og Den 

Peloponnesiske Krig over Sokrates og 

Platon, Iliaden og Odysseen, doriske 

templer til Olympens guder. Lad dig 

beruse af oldtidens Grækenland!

20/01:  Historie. Jens Krasilnikoff, 

lektor i Historie, Aarhus Uni-

versitet

27/01:  Filosofi. Hans Fink, docent 

emeritus i filosofi, Aarhus 

Universitet

03/02:  Kunst og arkitektur. Helene 

Blinkenberg Hastrup, ekstern 

lektor i klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet

10/02:  Litteratur. George Hinge, 

lektor i klassisk filologi, Aarhus 

Universitet

17/02:  Religion. Anders Klostergaard 

Petersen, professor i religions-

videnskab, Aarhus Universitet

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

Holdnummer: 2011-026
Tid: 29/1, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Christian Axboe Nielsen, 
lektor i historie, Aarhus Universitet

Verden så chokeret til i 1991, da Jugo-

slaviens sammenbrud lynhurtigt udvik-

lede sig til blodig krig. Balkan-halvøen 

har i høj grad præget Europa i det 20. 

århundrede – ikke mindst i 1990’erne 

med Sovjetunionens sammenbrud og 

krigen i Jugoslavien. Med Jugoslaviens 

tidlige historie som forklarende bag-

tæppe sætter forelæsningerne fokus 

på Jugoslaviens sammenbrud og kri-

gen, der splittede byer og familier over 

hele landet og ledte til koncentrations-

lejre og massakrer. Få indblik i, hvad 

der skete, da euforien efter Murens fald 

pludselig forvandledes til et mareridt 

med krigen i Jugoslavien, og i freden og 

retsopgøret, der fulgte. Hvordan kunne 

det gå så galt så hurtigt? Mange myter 

omgærder krigen og bringes i spil af 

opportunistiske politikere. Også derfor 

er det vigtigt at forstå begivenheder-

ne – som en advarsel om, hvad der kan 

ske, når populisme og nationalisme får 

frit spil. Balkanekspert Christian Axboe 

Nielsen har skrevet bogen ’Vi troede 

ikke, det kunne ske her. Jugoslaviens 

sammenbrud 1991-1999’ (Kristeligt 

Dagblads Forlag), som undervisningen 

bygger på.

29/01:  Forhistorien: Kludetæppet 
Balkan og Jugoslaviens histo-
rie frem til 1991

05/02:  Jugoslaviens sammenbrud
12/02:  Krigene, folkedrab, krigsfor-

brydelser og retsopgør

Har du fundet et 
spændende forløb?
Tilmeld dig  
på www.fuau.dk
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Kunst, arkitektur 
og design

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

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



Europæisk kunsts fortællinger: 
Kunsthistoriens verdensbilleder II

Holdnummer: 1921-193
Tid: 2/9, 8 mandage, kl. 13.15-15.00  
Ingen undervisning 14/10
Pris: 920 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Liana Erbs, mag.art. i kunsthistorie

Kunsten er en historisk kilde – en indgang til 

verden. Vi ser på kunstværker, der bærer fortæl- 

linger om vores verden og den måde, mennesker 

til forskellige tider har forholdt sig til deres sam-

tid og erfaret verden på. Denne gang vil vi se på 

generationen af kunstnere fra romantikken til vo-

res dages kunstneriske udtryk! Hvilke opfattelser 

og livshistorier gemmer sig bag disse forskellige 

kunstværker, og hvad fortæller de om den tid, 

kunstværkerne blev til i, og om de mennesker, 

der valgte netop disse kunstneriske udtryk!

02/09:  Romantikken: C.D. Friedrich, J.M. 
Turner, Ch. Købke, Th. Lundbye og 
Guldalderens glemte navne!

09/09:  Prærafaelitterne og William Morris. 
Harald Slott-Møller, Agnes Slott-Møller 
m.fl.

16/09:  Impressionisterne Manet og Monet, 
Berthe Morrisot. Japansk kunst

23/09:  Art Nouveau – Wien og Paris – Mün-
chen. Skønvirke i Danmark

30/09:  Picasso og Kubismen. Duchamps ver-
den

07/10:  Abstrakt kunst: Paul Klee. Kandinsky 
og Cobra, Asger Jorn. Surrealismen 

21/10:  Vor tids mangfoldige kunstudtryk: 
Nina Sten Knudsen, Kvium, Lemmerz, 
Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes 
m.fl.

28/10:  Anslem Kiefer, Gerhardt Richter, 
Anthony Gormley og den yngre 
danske kunstgeneration: Julie Nord, 
Allan Otte, Cathrine Raben Davidsen, 
Thomas Wolsing m.fl.

1800-tallets strømninger 
i den vestlige billedkunst. 
Fester for øjet med mening

Holdnummer: 1921-208
Tid: 4/9, 10 onsdage, kl. 10.15-13.00 
Ingen undervisning 16/10
Pris: 1330 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i 
kunsthistorie

Billedkunsten gennem 1800-tallet kan 

hælde til det klassiske, romantiske, rea-

listiske, impressionistiske eller symboli-

stiske. Store kunstnere i perioden er 

bl.a. Ingres, Delacroix, Courbet, Manet, 

Degas, Monet, Munch, Rodin og Cézan-

ne. Der er også en række kvindelige 

mestre, Camille Claudel, Berthe Mo-

risot, Mary Cassat og mange flere. De 

repræsenterer forskellige bud på, hvor-

dan kunsten skal svare på den gryende 

moderne virkelighed. Man må udvikle 

billedsproget på nye måder, indkred-

se det moderne liv. Stærke temaer er 

hverdagen, de små folk, livet på landet 

og i storbyen. Der er samtidig stadig 

historiemaleri og klassiske myter, hvor 

udfordringen er at få fortællingerne til 

at leve med intensitet. Forelæsninger-

ne vil levere en klassisk åbning af en 

kunsthistorisk horisont og samtidig 

udfolde kunstværkerne med de eksi-

stentielle temaer i fokus.

04/09:  Optakt. Den klassiske basis 
11/09:  Romantik
18/09:  Realisme
25/09:  Modernitet. Kunst til  

storbyen
02/10:  Dansk linje 
09/10:  Impressionisme
23/10:  Symbolisme
30/10:  Prærafaelitternes  

fortællinger
06/11:  Postimpressionisme
13/11:  Konklusioner

Kunsthistorie på tværs: Bygninger 
og kunst til kirker og museer i 
Danmark ca. 1950-2010

Holdnummer: 1921-204
Tid: 18/9, 8 onsdage, kl. 12.15-14.50  
Ingen undervisning 16/10
Pris: 1180 kr., studerende 660 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Mette Smed, mag.art. i kunsthistorie

I årene efter 1950 giver de gode økonomiske ti-

der og det voksende befolkningstal nye behov 

for kunst og arkitektur. Der bygges mange kirker 

i nye, moderne former, bl.a. arbejder Exner-par-

ret med det centraliserede rum, von Spreckelsen 

med rene geometriske former og Jørn Utzon med 

den bølgende beton i Bagsværd kirkes indre. I 

1990’erne kommer et ønske om genoptagelse af 

mere traditionelle former, den hvide langhuskirke 

vender tilbage. Ny kunst skabes til både gamle 

og nye kirkerum af bl.a. Svend Wiig-Hansen, 

Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, Peter Brandes og 

Hein Heinsen. Også museumsarkitekturen blom-

strer med både ombygninger, tilbygninger og ny-

bygninger – fra Statens Museum for Kunst, Glyp-

toteket og Koldinghus til Louisiana, Trapholt og 

Arken m.fl. Vi skal både se på arkitekturen og på 

den kunst, som museerne er skabt til at fremvise.

Kunst og arkitektur i Spanien fra 
1300-tallets maurere til 1700-tallets 
hofkunst

Holdnummer: 1921-202
Tid: 20/9, 8 fredage, kl. 10.15-12.50  
Ingen undervisning 18/10
Pris: 1180 kr., studerende 660 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Mette Smed, mag.art. i kunsthistorie

Spanien er et land med en dramatisk historie og 

en kunst, som ofte har et særligt intenst og eks-

pressivt udtryk. Vi skal gennemgå historien, som 

er den vigtige baggrund for kunsten – fra mau-

rernes rige i 1300-tallets Sydspanien, 1400-tal-

lets kampe for at erobre og samle landet, de 

habsburgske herskere i 1500- og 1600-tallet og 

frem til 1700-tallets bourbonske kongehus. Kun-

sten følger vi fra paladser og haver i Alhambra og 

Generalife, renæssancens arkitektur og portræt-

ter omkring Karl V. og Filip II, El Grecos mærke-

lige kunst og barokkens store mestre, herunder 

Velasques. Desuden skal vi se, hvordan inspirati-

on fra maurerne, fra El Greco og fra barokmaler-

ne kan findes i senere perioders kunst hos bl.a. 

engelske malere i 1700-tallet, franske og danske 

malere i 1800-tallet, bl.a. Manet og Krøyer, og i 

1900-tallet hos Picasso og Willumsen.
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Dansk kunst og fortælling. 
Historiemaleri, myter, sagn og temaer 
gennem dansk kunst 1800-2019

Holdnummer: 1921-196
Tid: 25/9, 6 onsdage, kl. 15.15-18.00  
Ingen undervisning 16/10 og 30/10
Pris: 980 kr.
Sted: AU, lokale oplyses senere
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

Danske kunstværker fra før og nu sættes i stævne 

omkring beslægtede temaer. Hvordan har guldal-

dermalere, realister, modernister og malere fra vores 

egen tid set på en bestemt emnekreds? Hvordan 

forholder kunstneren sig til en bestemt fortælling? 

Hvad får han frem med form, linje, farve, stenhug? 

Kunstnerne er blandt andre Abildgaard, Eckersberg, 

Constantin Hansen, Jørgen Sonne, Bissen, Marstrand, 

Zahrtmann, Anna og Michael Ancher, P. S. og Marie 

Krøyer, Agnes Slott-Møller, Annemarie Carl Nielsen, 

Niels Hansen Jacobsen, Nolde, Willumsen, Ring, Kai 

Nielsen, Weie, Syberg, Scharff, Giersing, Sonja Ferlov 

Mancoba, Svend Wiig Hansen, Palle Nielsen, Asger 

Jorn, Peter Brandes, Arne Haugen Sørensen, Bjørn 

Nørgaard, Kørner.

25/09:  Historiemaleri med Christian IV, Leonora 
Christina, dronning Dagmar og dronning 
Margrethe

02/10:  Nordiske myter med bl.a. Balder, Loke, 
Freia og Odin

09/10:  Kunstnerens familie. Skildringer af  
kunstneres egne mænd, hustruer,  
børn og mødre

23/10:  Krigsscener med værker omkring bl.a. 
1848, 1864, 1. og 2. verdenskrig, Balkan, 
Afghanistan, Libyen, Irak

06/11:  Trolde, nisser, mosekoner
13/11:  Insisteren på det mytiske i modernismen 

og enkelte klassiske myter med Orfeus  
og Leda

Kunsthistorien på ét semester

Holdnummer: 1921-205
Tid: 21/10, 8 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

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 kom og vær 

med, når vi byder på en sprudlende gennemgang 

af kunsthistorien fra renæssance til samtid. Fo-

relæsningerne omhandler først og fremmest ma-

leri, skulptur og arkitektur. Men vi kommer også 

omkring stilretninger fra især det 20. og 21. år-

hundrede, der udfolder sig i andre materialer og 

gør brug af andre teknikker. 

21/10:  Renæssance og manierisme. Gitte 

Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

28/10:  Barok og rokoko. Merete Mørup, cand.

mag. i kunsthistorie

04/11:  Klassicisme og romantik. Jørgen Printz 

Steinicke, kunstner og cand.mag. i histo-

rie og kunsthistorie

11/11:  Realisme og impressionisme. Gitte 

Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

18/11:  Symbolisme og ekspressionisme. Gitte 

Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

25/11:  Kubisme og futurisme. Teresa Øster-

gaard Pedersen, ph.d., museumsinspek-

tør, Holstebro Kunstmuseum

02/12:  Surrealisme. Amalie Grubb Martinussen, 

cand.mag. i kunsthistorie

09/12:  Samtidskunst. Lisbeth Bonde, cand.

mag. i kunsthistorie, forfatter og kunst-

kritiker

En aften om kunstneren 
Vilhelm Hammershøi

Holdnummer: 1921-199
Tid: 10/10, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Annette Rosenvold Hvidt, 
kunstformidler, Statens Museum for 
Kunst og Gertrud Oelsner, museumsdi-
rektør, Den Hirschprungske Samling

Vilhelm Hammershøi (1864-1916) er en 

af de mest betydelige danske kunst-

nere, og han er især kendt for sine 

interiørbilleder, der balancerer mel-

lem drømme og realisme. Hans stil er 

særegen med en enkel farveholdning 

og en stor grad af åbenhed i billeder-

ne, der ofte indeholder slørede partier 

og uafsluttede kanter. Hammershøis 

værker taler til fantasien og lægger op 

til mange forskellige tolkninger. I for-

længelse af forelæsernes bog ’Vilhelm 

Hammershøi. På sporet af det åbne 

billede’ (2018) fortælles og vises, hvor-

dan Hammershøi var særligt optaget 

af fotografiet. Han fotograferede selv, 

samlede på fotografier og var intenst 

optaget af fænomener som lys, mørke, 

træer og close-ups.

”  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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Kunsten backstage

Holdnummer: 1921-203
Tid: 23/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211, Ny Munkegade 118

Følg med ind bag scenetæppet, når vi går bag om kunsten 

i selskab med en stjerneparade fra den danske kunstver-

den. Vi angriber kunsten fra forskellige perspektiver – fra 

kuratorens, konservatorens, den vurderingssagkyndiges, 

kunstkritikerens og ikke mindst kunstnerens – og stil-

ler spørgsmål som: Hvordan bliver en kunstudstilling til? 

Hvilke processer indgår i restaureringsarbejdet omkring 

et kunstværk, og hvor drastisk kan man tillade sig at gå 

til værks? Hvordan prissættes kunst, og hvorfor kan nogle 

kunstnere sælge for millioner, mens andre skal kæmpe for 

at have råd til maling? Og hvad får en kritikers kunsthjerte 

til at banke ekstra hurtigt – eller gå helt i stå?

23/10:  Hvordan bliver en udstilling til? Pernille Ta-

agaard Dinesen, museumsinspektør og kurator, 

ARoS Aarhus Kunstmuseum

30/10:  Hvad koster kunsten? Søren Holmstrup, cand.

mag. i kunsthistorie, Sotheby’s Institute, og vurde-

ringssagkyndig hos Bruun Rasmussen Kunstaukti-

oner

06/11:  Hvordan kan naturvidenskab bevare kunsten? 
Jørgen Wadum, professor, dr. og tidl. bevarings-

chef, Statens Museum for Kunst, centerleder for 

CATS, Centre for Art Technological Studies and 

Conservation

13/11:  Hvordan anmelder man kunst? Mette Sandbye, 

ph.d., professor i fotografistudier, Københavns 

Universitet

20/11:  Hvordan bliver et kunstværk til? Erik Steffensen, 

kunstner og forhv. professor ved Det Kongelige 

Danske Kunstakademi

Den vestlige kulturs 
arkitekturhistorie

Holdnummer: 1921-197
Tid: 21/10, 8 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Leif Høgfeldt Hansen, lektor 
i arkitektur, Arkitektskolen Aarhus

Få den store introduktion til den vest-

lige kulturs fantastiske arkitekturhisto-

rie, når lektor på arkitektskolen i Aar-

hus, Leif Høgfeldt Hansen, gennemgår 

de væsentligste epoker fra de græske 

bysamfund og helt frem til samtidens 

globalisering. Leif har i mange år un-

dervist i emnet, og hans fokus vil være 

på arkitekturens forhold til æstetiske, 

sociale og politiske samfundsforhold 

i den vestlige verden. Tag med på en 

fascinerende vandring rundt i arkitek-

turens imponerende historie, når Leif 

over otte gange dykker ned i antikkens 

græske templer, middelalderens goti-

ske katedraler, renæssancens symme-

triske bygningskunst, jugendstilens 

organiske formsprog og meget, meget 

mere. 

21/10:  Antikken: Græsk og romersk 
arkitektur

28/10:  Middelalderen: Byzantinsk, 
romansk og gotisk arkitektur

04/11:  Renæssancen: Renæssancens 
og manerismens arkitektur, 
barokkens og rokokoens 
arkitektur

11/11:  Oplysningstiden: Klassicis-
mens og industrialismens 
arkitektur

18/11:  Præmodernismen: Romantik-
kens arkitektur, Jugend og 
art deco-arkitektur

25/11:  Modernismen: Ekspressi-
onismens arkitektur, Den 
Internationale stil

02/12:  Senmodernismen: Struk-
turalismens arkitektur og 
monumental arkitektur

09/12:  Postmodernismen: Postmo-
dernismens og nyrationa-
lismens arkitektur, nyprag-
matismens og økologiens 
arkitektur

Galskab og kreativitet  
– ifølge psykiatrien, kunsten, 
litteraturen og film

Holdnummer: 1921-200
Tid: 21/10, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale 
D215 i bygning 1531, Ny Munkegade 118

Hænger galskab og kreativitet ofte 

sammen? Hvad siger videnskaben – 

og hvad fortæller litteraturen, kunsten 

og film? De fleste kender fortællingen 

om den gale kunstner. Denne karakter, 

som hele tiden befinder sig på grænsen 

mellem at være gal og genial. Men er 

der noget om snakken? Er de gale ofte 

kreative, fordi de i højere grad erfarer 

verden uden filter, eller er det kun en 

myte? Fra Holberg til Ditlevsen – og 

fra Krøyer til Ovartaci. Litteraturen og 

kunsten er fyldt med eksempler på 

galskab, og det samme er filmhistorien 

– tænk bare på Lars von Triers depres-

sionstrilogi (’Antichrist’, ’Melancholia’ 

og ’Nymphomaniac’), hvor diagnoser 

diskuteres filosofisk-kunstnerisk. Og 

på det seneste værk ’The House That 

Jack built’, der har en gal ’kunstner’ i 

hovedrollen. Kom med ind i menneske-

sindets mørke kroge.

21/10:  Galskab og kreativitet  
– ifølge psykiatrien. Krista 

Margrethe Nielsen Straarup, 

specialpsykolog i psykiatri, 

Aarhus Universitetshospital 

28/10:  Galskab i litteraturen. 
Lasse Gammelgaard, adjunkt 

i nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet

04/11:  Galskab i kunsten. Amalie 

Grubb Martinussen, cand.mag. 

i kunsthistorie

11/11:  Galskab i film. Bodil Marie 

Stavning Thomsen, professor 

MSO i nordisk sprog og littera-

tur, Aarhus Universitet
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Designere i verdensklasse  
– internationalt og dansk

Holdnummer: 1921-198
Tid: 24/10, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, 
arkitekt og industriel designer

Dansk design har ofte været en del af 

større internationale designbevægel-

ser – eller i hvert fald stærkt inspireret 

af udenlandske strømninger. Typisk 

fortolkede de danske designere dog 

de internationale forbilleder ret frit og 

skabte dermed tit noget helt nyt og 

unikt. 2019 er 100-året for starten på 

Bauhaus-skolen i Weimar, som for al-

vor blev gennembruddet for moderne 

design. Danskerne fulgte hurtigt med, 

men var også kritiske over for Bauhaus 

og skabte deres møbler, lamper og 

bygninger på en noget anden måde og 

med et anderledes blødere udgangs-

punkt. Efter krigen kom inspirationen 

atter udefra, både fra USA, Japan og 

den nye tyske designskole i Ulm nær 

Stuttgart. Igen kopierede danskerne 

ikke blot, men gik deres egne veje.

24/10:  Bauhaus og PH, Poul Kjær-
holm m.fl.

31/10:  Le Corbusier og Arne Jacob-
sen m.fl.

07/11:  Alvar Aalto og Kaare Klint, 
Børge Mogensen m.fl.

14/11:  Eames og Verner Panton, 
Arne Jacobsen m.fl.

21/11:  Dieter Rams (Ulm-skolen 
+ Braun) og Jacob Jensen 
(B&O) og Jan Trägårdh m.fl.

Verdens arkitektur

Holdnummer: 1921-207
Tid: 31/10, 7 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

Arkitekturhistorien når sjældent længere end til den vestli-

ge verdens arkitektur. Den tager som regel afsæt i de græ-

ske og romerske kulturer omkring Middelhavet og fortsæt-

ter over de forskellige stilarter, der karakteriserer Europas 

bygningskunst frem til i dag. Men der findes mange andre 

arkitekturhistorier. Forelæsningsrækken vil introducere 

til amerikansk arkitektur, men også åbne vinduet mod de 

vidunderlige bygninger, pladser og haver, der findes i re-

sten af verden og se på de særlige forudsætninger, der be-

stemmer de lokale bygningstraditioner. Det kan være klima 

og håndværkstraditioner, men også kultur og livssyn, der 

sætter sine spor og gør det muligt at tale om eksempelvis 

afrikansk, arabisk, kinesisk og japansk arkitektur.

31/10:  Arabisk arkitektur. Troels Rugbjerg, arkitekt, 

cand.arch., Arkitektskolen Aarhus

07/11:  Kinesisk arkitektur. Leif Høgfeldt Hansen, lektor i 

arkitektur, Arkitektskolen Aarhus

14/11:  Japansk arkitektur. Anders Brix, professor i 

arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole

21/11:  Amerikansk arkitektur. Anders Troelsen, profes-

sor i arkitektur, Arkitektskolen i Aarhus

28/11:  Jørn Utzon og de gamle mayaer: Om præco-
lumbiansk arkitektur som inspiration. Jesper 

Nielsen, lektor i indianske sprog og kulturer, 

Københavns Universitet

05/12:  Arkitektur i Indien. Thomas Hilberth, lektor i 

arkitektur, Arkitektskolen i Aarhus

12/12:  Afrikansk arkitektur. Jørgen Eskemose Ander-

sen, lektor emeritus i arkitektur, Kunstakademiets 

Arkitektskole

Kunst – teori og analyse

Holdnummer: 1921-201
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ane Charlotte Skou Sølvsten, lektor i dansk og 
billedkunst, Holstebro Gymnasium og HF

Du vil denne dag blive introduceret for forskellige indfalds-

vinkler til, hvordan man kan analysere kunst med særligt 

fokus på maleriet. Kunsten vil afspejle en stilhistorisk 

bredde og give dig redskaber til at kunne skelne imellem 

udvalgte stilperioder, ligesom analysemetoderne vil være 

fundamentale og derfor i høj grad anvendelige på tværs 

af tid. Du vil også blive præsenteret for semiotik, recep-

tionsanalyse og paratekster som mulige indfaldsvinkler til 

analyse og forståelse af kunst. Målet er, at du efter denne 

dag vil være bedre rustet til dit næste museumsbesøg.

Bibeloversættelse i ord  
og billeder

Holdnummer: 1921-195
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Undervisere: Hans Jørgen Frederiksen, 
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus 
Universitet og Kasper Bro Larsen, lektor i 
teologi, Aarhus Universitet

Oversættelse af de bibelske skrifter til 

nutidssprog er et arbejde, der aldrig 

bliver færdigt, ligesom de gamle tek-

ster til stadighed udfordrer skiftende 

generationer til nye billedkunstneriske 

fortolkninger. Lektor i teologi ved Aar-

hus Universitet Kasper Bro Larsen, der 

arbejder med revision af Bibelselska-

bets ’Den Nye Aftale. Det Nye Testa-

mente på nudansk’, præsenterer nogle 

af de udfordringer og faldgruber, der 

er forbundet med at oversætte Bibe-

len til moderne dansk. Lektor emeritus 

i kunsthistorie ved Aarhus Universitet 

Hans Jørgen Frederiksen præsenterer 

med udgangspunkt i kirkelig kunst fra 

forskellige perioder en række af de 

problemstillinger, der er på spil, når ord 

skal blive til billeder.

Guld fra glemmebogen. 
På genopdagelse i 
kunsthistorien

Holdnummer: 1921-051
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Undervisere: Peter S. Meyer, ekstern 
lektor i kunsthistorie, Københavns 
Universitet, og forhv. museumsdirektør, 
Trapholt og Jens Henrik Sandberg, forhv. 
museumsdirektør, Oluf Høst Museet

Sammen med de to tidligere museums-

direktører Jens Henrik Sandberg og 

Peter S. Meyer går vi på genopdagelse 

i kunsthistorien. Spørgsmålene for da-

gen er: Hvor finder vi de gode, glem-

te kunstnere, og hvorfor er de blevet 

glemt? Hør blandt andet om sorgens 

maler Elof Risebye, barbermaleren 

John C., immigranten Harald Isenstein 

og kvindesagsforkæmperne Marie 

Luplau og Emilie Mundt.

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

Aarhus Universitet
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Når kunsten udarter

Holdnummer: 1921-206
Tid: 9/11, 2 dage, kl. 10.00-14.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: René Juul, cand.mag. i 
kunsthistorie

At normer og værdimålestokke ændrer 

sig, er et velkendt fænomen i kunstens 

verden. Tænk bare på de store udsving, 

man oplevede mellem renæssance og 

barok og nyklassicisme og romantik. 

Ofte har det faktisk været netop inden 

for kunsten, at man tidligst har fanget 

nye tendenser i tiden, og den har af den 

grund fungeret som kulturens drivfje-

der. Med udgangspunkt i europæisk 

kunstproduktion fra 1300-tallet og frem 

til det 20. århundredes midte undersø-

ges, hvordan og hvorfor kunstens måde 

at udtrykke sig på har ændret sig.

Bauhaus 1919-2019. Rundt 
om en moderne tysk skole 
for arkitektur, kunst og 
kultur på én aften

Holdnummer: 1921-194
Tid: 4/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Karin Wolgast, ph.d. i tysk

I år er det 100 år siden, den tyske 

Bauhaus-skole blev grundlagt. Skolen 

ændrede arkitektur, kunst og kunst-

håndværk og fornyede samtidig også 

pædagogikken. Desuden havde den 

forgreninger ind i tidens litteratur, blev 

brugt politisk og havde konsekvenser 

for kønsrollemønsteret. I løbet af én 

aften vil vi indkredse skolens virke mel-

lem Weimar, Dessau og Berlin i årene 

1919-1933 samt undersøge dens sam-

menhæng med tidens tyske kunst og 

kultur – til den del vil vi bl.a. inddrage 

nyere filmmateriale. Til sidst vil vi per-

spektivere til eftertidens og resten af 

verdens reception af Bauhaus.

Dansk kunsts klassikere

Holdnummer: 2011-019
Tid: 22/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118

Få en introduktion til nogle af dansk kunsthistories høj-

depunkter. Fra Anna Anchers vidunderlige, stoflige lys og 

fine portrætter af håndarbejdende skikkelser til Michael 

Kviums gakkede ’idioter’, uhyggelige køkkenscener og 

mange citroner. Hør også om Tal R’s berømte ’Sex Shop’, 

Bjørn Nørgaards smukke gobeliner på Christianborgs Slot, 

Olafur Eliassons regnbue over Aarhus og Poul Gernes ko-

loristiske stil.

22/01:  Anna Ancher. Lilian Munk Rösing, litteraturkriti-

ker og lektor i litteraturvidenskab, Københavns 

Universitet

29/01:  Poul Gernes. Vibeke Sandby, mag.art. i  

kunsthistorie

05/02:  Bjørn Nørgaard. Vibeke Sandby, mag.art. i  

kunsthistorie

12/02:  Michael Kvium. Anne Valbjørn Odgaard,  

cand.mag. i litteraturhistorie og religions- 

videnskab

19/02:  Olafur Eliasson. Lisbeth Bonde, cand.mag. i 

kunsthistorie, forfatter og kunstkritiker

26/02:  Tal R. Lisbeth Bonde, cand.mag. i kunsthistorie, 

forfatter og kunstkritiker

Kunst og arkitektur langs pilgrimsvejen 
fra Le Puy i Auvergne til Santiago de 
Compostela i Galicien

Holdnummer: 2011-050
Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 10.00-13.00
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i  
kunsthistorie, Aarhus Universitet

I det 11. århundrede, da der for alvor kom gang i de krist-

nes tilbageerobring af Spanien fra maurerne, blomstrede 

valfarterne til apostlen Jakob den Ældres grav i Galicien 

voldsomt op. Fra snart sagt alle egne af kristenheden val-

fartede tusinder af mennesker til det, der før Amerikas op-

dagelse var det alleryderste af den kendte verden. Denne 

dag fortælles om baggrunden for valfarterne, og der vises 

eksempler på den middelalderlige arkitektur og billed-

kunst, der stadig kan ses langs vejene til ”Jakobsland”. Fra 

22. maj til 1. april 2020 er der mulighed for at deltage i en 

rejse fra Le Puy til Santiago de Compostela med Hans Jør-

gen Frederiksen og Eirby Historiske Rejsemål.

Kvindelige malere  
– et strejftog

Holdnummer: 2011-020
Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, 
kunstner og cand.mag. i historie og 
kunsthistorie

Synet på kvindelige kunstnere var 

tidligere domineret af et fuldstændig 

mandsdomineret patriarkalsk tanke-

sæt. Kvinder kunne alene qua deres 

køn ikke komme i nærheden af mænds 

skabende formåen. Heldigvis har tiden 

her forandret sig, og i dag er der fx sta-

dig øget fokus på at finde frem til en 

lang række udmærkede, til tider frem-

ragende kvindelige malere, der måske 

har været gemt og glemt. De tre fore-

læsninger vil forsøge at trække nogle 

af dem frem i lyset uden at gøre krav 

på at nå omkring mere end en brøkdel.

16/03:  Kvindelige kunstnere fra 
renæssancen til ca. 1800 

23/03:  1800-tallets kvindelige 
kunstnere – en begyndende 
kvindefrigørelse 

30/03:  Kvindelige avantgardekunst-
nere i det 20. århundrede

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Litteratur, film
og musik

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



Højdepunkter i 
verdenslitteraturen

Holdnummer: 1921-085
Tid: 3/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 930 kr., studerende 610 kr. 
(bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

Litterære klassikere skal ikke læses af 

pligt. De skal læses, fordi de tilbyder en 

sjælden oplevelse. Men hvilke litterære 

mesterværker pirrer mere end andre 

til gen- og nylæsninger? Over seks 

aftener introducerer forløbet dig til de 

uomgængelige klassikere i verdenslit-

teraturen, der til stadighed er populæ-

re læserfavoritter. Fra engelske Shelley 

til franske Baudelaire og italienske 

Ferrante. Fælles for de seks værker er, 

at de har haft en markant betydning 

for vores fælles historie og moderne 

verdensbillede. Tag med på en rejse 

gennem knap 200 års litteraturhisto-

rie, og lad dig fascinere af forskernes 

fortællinger om deres yndlingsværker. 

Forelæsningsrækken er baseret på an-

tologien ’50 værker – Højdepunkter i 

verdenslitteraturen’ (Aarhus Universi-

tetsforlag), som kan inkluderes i prisen.

03/09:  Mary Shelley: Frankenstein. 
Mads Rosendahl Thomsen, 

professor MSO i litteraturhi-

storie, Aarhus Universitet

10/09:  Herman Melville: Moby-Dick. 
Peter Mortensen, lektor i 

engelsk, Aarhus Universitet

17/09:  Charles Baudelaire: Helveds-
blomsterne. Steen Bille Jør-

gensen, lektor i fransk, Aarhus 

Universitet

24/09:  Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. 
Elisabeth Skou Pedersen, ph.d. 

i litteraturhistorie

01/10:  Karl Ove Knausgård: Min 
kamp. Kasper Green Munk, 

postdoc i litteraturhistorie, 

Aarhus Universitet

08/10:  Elena Ferrante: Napoli-ro-
manerne. Anne Green Munk, 

ph.d.-studerende i litteraturhi-

storie, Aarhus Universitet

Forfatteren og forskeren  
– Morten Pape og Torben Jelsbak

Holdnummer: 1921-092
Tid: 9/10, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Morten Pape, forfatter og Torben 
Jelsbak, lektor i dansk, Københavns Universitet

Morten Pape debuterede i 2015 med den selv-

biografiske eller autofiktive roman ’Planen’, der 

skildrer drengen Morten Papes opvækst i det 

socialt belastede boligkompleks Urbanplanen 

på Amager. Med sin indtrængende socialrealis-

me og beskrivelsen af omsorgssvigt, ung vrede 

og vold i et multietnisk ghettomiljø giver roma-

nen stemme til erfaringer, som man normalt ikke 

hører så meget om i litteraturen. Samtidig er der 

tale om en mønsterbryderroman – en historie 

om, hvordan der kom en forfatter ud af den nør-

dede dreng fra ghettoen. Men hvad vil det sige 

at gøre sig selv til en romanfigur? Og hvad er 

konsekvenserne? Hvilke erfaringer og impulser 

gjorde Morten Pape til forfatter, og hvad kan lit-

teraturen bidrage med til diskussionen om paral-

lelsamfund, integration og social mobilitet i det 

danske samfund? 

Svensk kulturhistorie på én aften  
– forfatterne

Holdnummer: 1921-232
Tid: 9/10, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Peter Laugesen, digter og Erik  
Skyum-Nielsen, lektor i dansk litteratur,  
Københavns Universitet

Digteren Peter Laugesen og litteraturkritikeren 

Erik Skyum-Nielsen, begge medarbejdere ved In-

formation og bidragydere til bogen ’30 suveræ-

ne svenskere’, sætter fokus på et hold markante 

skribenter, som har været med til at frembringe 

det moderne Sverige: lyrikerne Gunnar Ekelöf og 

Tomas Tranströmer, eneren August Strindberg, 

den tidlige lesbiske feminist Karin Boye og de to 

grænsekrydsende eksperimentatorer Lars Norén 

og Öyvind Fahlström. Gennem portræt, oplæs-

ning og samtale indkredser vi, hvori kunstnerisk 

fornyelse består, når den gennemføres med livet 

som indsats.

Skurke, hekse og monstre:  
Figurer fra kulturens skyggeside

Holdnummer: 1921-130
Tid: 21/10, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118

Vores kultur hjemsøges af skumle skikkelser. Det 

gælder kulturhistorien såvel som moderne po-

pulærkultur. For få hundrede år siden var vores 

forfædre skrækslagne for hekse og vampyrer, 

og i dag myldrer det med uhyggelige skurke 

og væmmelige monstre i vores underholdning. 

I denne forelæsningsrække får du indblik i de 

skumle skikkelsers kulturhistorie og psykologi-

ske såvel som moralske funktion. Det kommer 

til at handle om danske hekseforfølgelser, om 

skurkens moralpsykologi og om monsterfigurens 

biokulturelle historie. De skumle skikkelser, der 

hjemsøger kulturen, er nemlig meget mere end 

bare vrangforestillinger og tankespind – de kan 

fortælle os en masse om vores kollektive frygt, 

vores moralpsykologi og om samspillet mellem 

vores biologiske og kulturelle væsen.

21/10:  Skurke. Jens Kjeldgaard-Christiansen, 

ph.d.-studerende i engelsk, Aarhus 

Universitet

28/10:  Hekse. Maria Østerby Elleby, ph.d.-sti-

pendiat i historie, Syddansk Universitet

04/11:  Monstre. Mathias Clasen, lektor i en-

gelsk, Aarhus Universitet

Få inspiration  
til nye 
læseoplevelser
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Musikkens mesterværker

Holdnummer: 1921-125
Tid: 21/10, 6 mandage, kl. 17.30-19.15  
Ingen undervisning d. 25/11
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i  
musikvidenskab og tidligere musikchef for  
Aarhus Symfoniorkester

Kom tæt på musikken! Forelæsningsrækken dyk-

ker ned i nogle berømte musikværker, og her er 

både opera, sange, programmusik, kirkemusik og 

en dansk symfoni. Få lejlighed til at fordybe dig i 

ét værk ad gangen, og hør om værkets tilblivel-

seshistorie, udtryk og karakteristika og få sam-

tidig en introduktion til almene musikbegreber, 

musikgenrer, instrumenter og musikhistorie. Du 

bliver rustet til at få endnu mere ud af din næste 

musikoplevelse, – uanset om det er et nyt værk, 

du kaster dig over, eller om du genhører netop 

et af disse udvalgte mesterværker, der kan høres 

igen og igen, og som gang på gang glæder os. 

Alle deltagere får adgang til musikken via inter-

nettet og skal til hver mødegang lytte til værket 

på forhånd.

21/10:  Carl Nielsen: Symfoni nr. 2, ”De fire 
temperamenter”

28/10:  Mascagni: Cavalleria rusticana
04/11:  Mozart: Blæserserenade, ”Gran  

partita”
11/11:  Mahler: Lieder
18/11:  Tjajkovskij: Romeo og Julie + 

1812-ouverturen
02/12:  Bach: Juleoratoriet 

Murakami på alle tangenter

Holdnummer: 1921-178
Tid: 22/10, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119,  
Ny Munkegade 118

Den japanske forfatter Haruki Murakami er lidt 

underlig, men nem at læse. Dog er der langt mere 

i forfatterskabet, end man umiddelbart tror. Alle 

værker rummer et hav af referencer, og Muraka-

mi selv er en belæst mand. Han forstår sig på 

både litteratur, musik, film og kvinder. Bliv kloge-

re på de mange referencer og hør om musikkens 

særlige plads i sproget, strukturen og handlingen 

i Murakamis romaner. Forløbet rummer også vis-

ning af filmen ’Dreaming Murakami, som belyser 

arbejdet med at oversætte Murakamis værker til 

dansk. Og så er der lige det med kvinderne. Har 

Murakami nu også forstand på dem?

22/10:  Introduktion til Murakami og hans 
hang til referencer. Mette Holm, over-

sætter og cand.mag. i japansk

29/10:  Murakami og musikken. Mette Holm, 

oversætter og cand.mag. i japansk

05/11:  ’Dreaming Murakami’ (inkl. filmvis-
ning). Nitesh Anjaan, filminstruktør og 

romanforfatter

12/11:  Murakami og kvinderne. Anne Valbjørn 

Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie 

og religionsvidenskab

19/11:  Filmatiseringer af Murakamis værker. 
Nitesh Anjaan, filminstruktør og roman-

forfatter

Da litteraturen – og 
Danmark – blev moderne: 
Dansk litteratur 1870-1914

Holdnummer: 1921-134
Tid: 26/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på 
stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Anders Østergaard, ekstern 
lektor i litteratur, Københavns Universitet

I tiden 1870-1914 sker en omvæltende 

modernisering af Danmark. I byerne, 

på landet, i de politiske og sociale mod-

sætninger, i livsformer, i forholdet mel-

lem mænd og kvinder. Og litteraturen 

følger med. Det blev ’den 2. guldalder’ 

– efter romantikkens. Georg Brandes 

satte sig i spidsen for det moderne 

gennembrud hos forfattere som Henrik 

Pontoppidan, J.P. Jacobsen, Herman 

Bang – og senere bl.a. Jeppe Aakjær, 

Martin Andersen Nexø og Johannes 

V. Jensen. Kvindelige forfattere hørte 

med, men blev temmelig overset. Det 

skal vi råde bod på! Denne dag skal vi 

læse nogle af de bedste tekster og for-

stå dem i sammenhæng med de skif-

tende ideer, temaer, skrivemåder. Det 

hele i et mix af tekstlæsning, fortælling, 

lyd og billeder.
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Tove Ditlevsen og de nye danske 
forfattere

Holdnummer: 1921-163
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 9.45-12.30
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Lisa Emilie Jørgensen, cand.mag. i 
nordisk sprog og litteratur, adjunkt i dansk, VID 
Gymnasier

Genudgivelser, teateropsætninger og en plads i 

den danske litteraturs kanon. Hun debuterede i 

1937, men over 80 år senere er forfatter og digter 

Tove Ditlevsen atter på alles læber. Interessen for 

Tove Ditlevsens forfatterskab og forfatterinde- 

identitet, den såkaldte ’Tovefeber’, rammer et 

bredt publikum, men særligt de nye, toneangi-

vende kvindelige forfattere har med god grund 

kastet deres kærlighed på Ditlevsen. De seneste 

år er hun blevet brugt som inspirationskilde til 

nyere udgivelser enten mellem linjerne eller gen-

nem tydelige referencer, hvilket giver anledning 

til en generel nyfortolkning af forfatterskabet. 

Men hvem er det, der fascineres af Tove Ditlev-

sen? Hvad er det særlige ved hendes forfatter-

skab? Og hvorfor er hun så populær i dag?

Tre store modernister:  
Joyce, Proust og Woolf

Holdnummer: 1921-148
Tid: 19/11, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Steen Klitgård Povlsen, lektor emeritus 
i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

James Joyces ’Ulysses ’ (1922) og Marcel Prousts 

’På sporet af den tabte tid’ (1913-27) har man-

ge berøringspunkter, både tematisk og i deres 

æstetiske form. Og Virginia Woolf (1882-1941) 

var måske den forfatter i samtiden, der bedst 

forstod de to store mestre og brugte indflydel-

sen fra dem i sit eget værk. Forelæsningerne vil 

følge forbindelserne mellem disse tre store mo-

dernistiske digtere.

19/11:  ’Ulysses’ og stedets mystik
26/11:  ’På sporet af den tabte tid’ og erindrin-

gens problem
03/12:  Fra ’Mrs. Dalloway’ til ’Bølgerne’  

– forholdet mellem tid og rum

Stærke kvinder i litteraturen 
og kunsten

Holdnummer: 2011-018
Tid: 21/1, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, 
cand.mag. i litteraturhistorie og religions-
videnskab

Emma Bovary fra Gustave Flauberts 

klassiker ’Madame Bovary’ (1857) er for 

meget. Hun er en utro, humørsvingen-

de, blodspyttende, ravnemoragtig kvin-

de. Hun er hysterisk. Og passer lige ind 

i 1800-tallets måder at tale om hysteri 

på. Gennem 1800-tallet var der mange 

kvinde-stereotyper på spil, og kvinder 

fyldte meget som motiv i litteratur og 

kunst, men ikke meget som udøvende 

kunstnere. Det ændrede sig, da ’fem-

me nouvelle’ – en helt ny kvindetype – 

bryder frem i slutningen af 1800-tallet 

og skaber revolution. Vi får en helt ny 

stærk tilstedeværelse af og fremgang 

for kvinderne. Nogle af de stærke kvin-

der, der vinder frem i 1900-tallet, er den 

mexicanske maler Frida Kahlo og de to 

stærke dronninger i dansk litteratur: 

Karen Blixen og Tove Ditlevsen.

21/01:   Bovaryisme: Madame Bova-
rys utopiske drømme  
– og hysteri

28/01:  Kunstnerisk revolution i La 
belle époque: Paris, Norden 
og Wien

04/02:  Frida Kahlo – en unik skæb-
ne, nye krops- og kvinde- 
billeder

11/02:  Karen Blixens ’Syv fantasti-
ske fortællinger’

18/02:  Drømmen om i går: Tove Dit-
levsens liv og forfatterskab

25/02:  De svenske kvinder i kunst 
og litteratur

Forfatterne bag facaden  
– dagbogen som genre

Holdnummer: 2011-034
Tid: 23/1, 3 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Jacob Ulrich, cand.mag. i litteratur- 
historie

Franz Kafka, Virginia Woolf, Anais Nin, Sylvia 

Plath og mange andre kendte forfattere skrev 

dagbog. Dagbogen er både et unikt blik ind i det 

skabende værksted og en måde at iscenesætte 

sin egen livsfortælling. Få et litteraturhistorisk 

perspektiv på, hvordan udvalgte forfattere brug-

te dagbogsgenren til at forstå den verden, de var 

en del af. Forelæsningerne går tematisk til værks 

og nærstuderer uddrag fra forfatternes dagbø-

ger. Og giver inspiration til egen dagbogsskriv-

ning. Første del præsenterer, hvilke æstetiske 

muligheder forfatterne udforsker igennem dag-

bogsskrivningen. Anden del betragter dagbogen 

som et særligt rum for terapeutisk indsigt. Sidste 

del drejer sig om den måde, forfatterdagbøgerne 

spejler den historiske situation, de er skrevet i.

23/01:  Dagbogen som æstetisk værksted
30/01:  Dagbogen som terapi
06/02:  Dagbogen som historisk dokument

Lær at læse sagaer

Holdnummer: 2011-025
Tid: 15/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d. i kultur- 
historie

Mød helte, fredløse og mareridt i ’Sagaen om Gi-

sle Surssøn’. De islandske sagaer er fascinerende, 

men de kan også være svære at finde ind i og 

forstå. Kast dig ud i at læse en saga og træd ind 

i den betagende verden, som fortællingen åb-

ner op for. ’Sagaen om Gisle Surssøn’ er en af de 

klassiske islændingesagaer, og den har det hele: 

drab, hævn og magi samt skjaldestrofer, ærekære 

mænd og handlekraftige kvinder. Men samtidig 

er den overkommelig og kan godt tåle at blive 

læst mere end én gang. Tag med ind i et storslået, 

islandsk drama – og slip helskindet fra det.
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Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, 

lokale, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til 

refusion af betalingen. Ændringer oplyses på fuau.dk og via mail 

og/eller SMS. Er vi nødsaget til at aflyse et hold, refunderer vi 

beløbet til samme konto, som der er betalt fra.

Afmelding

Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fra-

trukket ekspeditionsgebyr på 100 kr. Afmelding skal ske senest 

14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskursioner er 

bindende, og depositum refunderes ikke. 

Fotos og illustrationer

Med mindre andet er angivet, stammer billedmateriale fra bil-

leddatabaserne iStockphoto.com og Shutterstock. Fotos af for-

skere: montgomery.dk. Layout og grafik: Oddfischlein.

Bøger, noter og slides

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

visningsgang af Folkeuniversitetets medarbejdere. Der lukkes for 

bogkøb 14 dage før undervisningsstart af hensyn til leveringstid.  

Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, og de 

kan ikke forventes fremskaffet og udleveret.

Sekretariatet

Folkeuniversitetet, lok. 05.182

Inge Lehmanns Gade 10, 5.

8000 Aarhus C

www.fuau.dk 

8843 8000 

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15

Undervisningssted

Folkeuniversitetet i Aarhus

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus C

Tilmelding 

Tilmeld dig på fuau.dk, og 

betal med Dankort, Visa- 

Dankort, Mastercard, Visa  

Electron eller Mobilepay.  

Firmabetaling på EAN eller 

faktura.

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 / projektleder for Hearts & Minds 

Johanne Greibe Andersen / økonomi- og 

administrationschef Randi Dahlin / assistent 

Martin Kristiansen / receptionist Tinna Lou-

ise Hansen.

Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til stude-

rende, som er berettiget til SU. Oplys uddan-

nelsessted og årskortnummer. Husk studie-

kort første undervisningsgang.
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Aud. F Mat-lab

G116
G122
G214*
G218*
G222*

Bygning 1530

Aud. E

D113
D119
D211*
D215*
D219** Lokalet ligger på 1. sal

Folkeuniversitetets  
informationsskranke

Indgang
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