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Velkommen
Vi glæder os til at præsentere dig for aktuel og vedkommende forskning på universitetet og rundt omkring 

på Fyn. Programmet er oplevelsesrigt og tværfagligt, og det sætter fokus på såvel samtid, fortid og fremtid. 

Vil du vide mere om fake news eller flagermus? Fordybe dig i verdenshistorien, filosofihistorien eller kunst-

historien? Vil du gå til undervisning hver uge hele efteråret, eller foretrækker du at blive klog i weekenden? 

Vi har sammensat programmet, så der er mulighed for det hele. Velkommen til både dig og en lang række af 

Danmarks dygtigste forskere på Folkeuniversitetet i Odense. 

Rigtig god fornøjelse.

Ditte Løndahl Farup, konstitueret sekretariatsleder

Marie Hauge Lykkegaard, programredaktør
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Åbningsforelæsning:
EN SAMTALE OM LYKKE

Lykken er noget, alle går op i, men som også deler vandene. På den ene side er der populære 

opskrifter på lykke i selvhjælpslitteraturen og glansbilledeagtige fremstillinger af tilsyneladen-

de lykkelige liv i medierne. På den anden side advarer mange forskere og debattører mod at gå 

for meget op i lykken og ser jagten på den som et udtryk for problematiske samfundstendenser. 

Søren Harnow Klausen er professor i filosofi ved Syddansk Universitet og har skrevet bogen ’På 

sporet af din lykke’. Michael Birkjær er senioranalytiker ved The Happiness Research Institute og 

specialiserer sig i, hvordan lykke kan bruges som et politisk værktøj.

 

Til efterårets åbningsforelæsning tager de en dybtgående diskussion af, hvad lykke er og ikke er. 

Hvad kan filosofi, psykologi og samfundsvidenskab lære os om lykken? Hvad fremmer den, og hvad 

står i vejen for den? De vil også diskutere, hvilke synspunkter og metoder vi kan stole på. Hvad 

siger lykkemålinger, psykologiske studier, litterære vidnesbyrd og filosofiske teorier egentlig? Hvor 

pålidelige er de, og hvordan kan man bruge resultaterne i sit eget liv, eller når det gælder om at 

indrette samfundet?

Efter forelæsningen serveres der vin, øl, vand og snacks.  

 

Holdnr: 1921-236 

Søren Harnow Klausen, professor, dr.phil., Syddansk Universitet,  

Michael Birkjær, senioranalytiker, Happiness Research Institute 

Dato: Torsdag 5/9 

Tid: 17.30-19.00 

Pris: 150 kr. inkl. vin, øl, vand og snacks 

Sted: Syddansk Universitet, Lokale U45, Campusvej 55, 5230 Odense M 
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Historie og 
arkæologi

IKKE ET ORD OM HITLER ELLER 
MUREN – BERLIN MELLEM 
PREUSSEN OG WEIMAR

Med Murens fald ophørte nazismen og den 

kolde krig med at være den altdominerende 

horisont for Berlin. Dermed kunne det preus-

siske Berlin, Kejserrigets Berlin og Weimarre-

publikkens Berlin åbnes for os. Vi vil i denne 

forelæsningsrække se på Berlin mellem Pre-

ussen og Weimar. Dette skal forstås tidsligt 

– fra 1600-tallet til 1920’erne – men også 

symbolsk: et Berlin med de meget modsæt-

ningsfulde værdier, vi forbinder med både 

Preussen og Weimar.

Holdnr: 1921-037

Claus Christoffersen, bachelor i filosofi 

og oldtidskundskab

Dato: 5 onsdage, start 11/9

Tid: 18.15-20.00

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55,  

5230 Odense M

HANSESTÆDERNE

I mange tyske byer begynder bilnummerpladerne med et H, fx i Hamburg, Lübeck, Bremen, 

Wismar, Rostock, Greifswald og Stralsund. H’et henviser til, at byen har tilhørt en længst 

forgangen organisation: ’die Hanse’, som på gammelt tysk betyder noget i retning af en 

forsamling eller en skare.’Die Hanse’ opstod i midten af 1100-tallet, hvor tyske købmænd, 

heraf mange fra Visby på Gotland, udbyggede handlen med Novgorod. Her købte de varer, 

som ofte stammede langt inde fra det vældige Rusland, især pelsværk og voks. Denne 

sammenslutning af købmænd og byer blev en betydelig økonomisk autoritet i Østersøen 

og skulle eksistere i omkring 500 år. I løbet af 1200- og 1300-tallet udviklede dette sig til 

at blive byer eller byråd, hvor handlen udgik fra. Antallet i den løse sammenslutning kun-

ne være 200 byer, hvoraf der var en kerne på omkring 80 med Lübeck som førende by. I 

løbet af 1500-tallet svandt indflydelsen. Handlen foregik nu mest over Atlanten, og på den 

sidste Hansedag i Lübeck i maj 1669 mødte kun ni byer op. Men i dag ses de imponerende 

spor af ’die Hanse’: kirker, palæer og torve rejst af selvbevidste købmandsslægter. Besøger 

man Stralsunds vældige Nikolaikirke, er det helt tydeligt, at hanseborgerne satte dette 

monument til ære for Gud - og dem selv.

Holdnr: 1921-008

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

Dato: Lørdag 26/10

Tid: 10.00-16.00

Pris: 410 kr. Studerende: 205 kr. inkl kaffe og kage

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M



Historie og 
arkæologi

HINDSHOLM I SIGTE

Når vi betragter et landskab, ser vi det ikke kun som den natur, det er. Vi ser 

altid igennem et filter, som betinger det, vi får øje på. Hvad leder vi efter, når 

vi betragter landet? Motiv for kunst? Et arkiv for fortidsminder? Et hjem? 

En indtægtskilde? Forelæsningsrækken belyser et konkret landskab – Hin-

dsholm – set gennem forskellige filtre og ud fra forskellige fagområder.

12/09  Det fynske landskab i kunst og videnskab. Gry Hedin,  

museumsinspektør

19/09  Oldtiden. Eigil Nikolajsen, tidligere museumsassistent

03/10  Historisk tid. Erland Porsmose, museumsdirektør, dr.phil.

10/10  Hjemstavn – landskab og folk i tradition og modernitet. 
Agnete Holm Hvidt, cand.mag.

24/10  Hindsholm. Kampplads i fortid og fremtid. Kjeld Hansen, journalist

Holdnr: 1921-060

Dato: 5 torsdage, start 12/9

Tid: 19.00-21.30

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr. 

Sted: Kirkens Kulturhus på Torvet, Langgade 13, 5300 Kerteminde

DEN LANGE RENÆSSANCE 1350-1700

Renæssancen står i et fortryllet skær. Der blev skabt fantastisk kunst 

og arkitektur, vi alle beundrer. Det var Leonardos gådefulde Mona Lisa, 

Michelangelos udsmykning af Det Sixtinske Kapel og Shakespeares dra-

maer. Bogtrykkerkunsten revolutionerede kommunikation og videns-

spredning, og samtidig banede Kopernikus, Tycho Brahe og Galilei vejen 

for et nyt verdensbillede. Men renæssancen var også uro og usikker-

hed. Luthers reformation splittede kirken, og religionskrigene hærgede 

Europa. Intolerance og hekseforfølgelser var en del af renæssancen. 

Den militære ødelæggelseskapacitet blev mangedoblet. Det endte med 

den forfærdelige Trediveårskrig, der lagde store dele af Tyskland øde. I 

seks foredrag prøver Steffen Heiberg med udgangspunkt i sin bog ’Nye 

horisonter. Europas kulturhistorie i renæssancen’ at tegne et billede af 

tiden fra 1350 til 1700, hvor Europa, der hidtil havde været periferi, blev 

verdens centrum.

17/09  Livet og døden
24/09  Kommunikation og ny teknologi
08/10  Opdagelser, handel og slaver
22/10  Tro, filosofi og videnskab
29/10  Magt, politik og krig
05/11  Slotte, herregårde og haver

Holdnr: 1921-108

Steffen Heiberg, mag.art.

Dato: 6 tirsdage, start 17/9

Tid: 18.15-20.00

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

VERDENS HISTORIE  
– HISTORIEN OM VERDEN

Verdenshistorien handler om kulturmøder. Gennem mødet med 

andre stammer, folkeslag, stater og imperier har vi udviklet os. 

Civilisationer er i en evig vekslen opstået, vokset og har domine-

ret deres naboer eller endda hele verdensdele. Sejrherrerne skri-

ver for det meste historien, og det er eftertidens opgave at ud-

lægge den på bedste vis. I denne forelæsningsrække vil vi tage 

dig med på en rejse til historiens civilisationer og fortælle deres 

beretning om storhed, undergang og fald. Undervejs besøger vi 

kendte storriger som det persiske, egyptiske og det romerske 

rige, men ser også på nyere riger i fx middelalderen, oplysnings-

tiden og moderne tid.

23/10  Det gamle Egypten. Louise Alkjær, ægyptolog

30/10  De ekspanderende civilisationer - Hellas, Persien 
og Romerriget. Peter Fibiger Bang, lektor i historie, 

Københavns Universitet

06/11  Kinesiske stormagter (på letforståeligt engelsk). 
Andreas Steen, lektor i kinesiske studier, Aarhus 

Universitet

13/11  Muslimske imperier. Peter Seeberg, lektor ved Center 

for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

20/11  Europa i Middelalderen. Kasper Holdgaard Andersen, 

historiker, Moesgaard Museum

27/11  Opdagelser og kolonisering. Jacob Tullberg, post-

doc., Københavns Universitet

04/12  Revolutionernes århundreder. Bertel Nygaard, lektor, 

ph.d., Aarhus Universitet

11/12  De præcolumbianske civilisationer. Jesper Nielsen, 

lektor i Indianske sprog, Københavns Universitet

18/12  Det korte 20. århundrede – verdenskrige, ideologier 
og kold krig. Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie 

og forfatter, MegaNørd samt medlem af styregruppen 

for ’100 danmarkshistorier’

Holdnr: 1921-089

Dato: 9 onsdage, start 23/10

Tid: 19.00-20.45

Pris: 980 kr. Studerende: 490 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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GHETTOEN: FÆNGSEL ELLER FÆSTNING?

Ghettoen: et sted for jøder? Fremmede? Udskud? Fængsel eller fæstning? I seks 

forelæsninger vil vi tage dig på en rejse i tid fra middelalderens Venezia til nuti-

dens Vollsmose. Hvordan har ghettobegrebet og ghettoens rammer ændret sig? 

Hvordan har livet formet sig for beboerne – og døden? De nazistiske ghettoer 

1939-45 var åsteder og redskaber for folkedrabet på jøderne. De står naturligt i 

centrum og anskues fra gerningsmændenes, ofrenes og tilskuernes synspunkter. 

Men også blikket på ghettoer for sorte i USA trækker kontinuitets- og konfliktlin-

jerne op: undertrykkelse og død over for autonomi og empowerment.

12/11  Ghettobegrebet; ghettoerne fra 1400 og frem det til 20. århundrede. 
Therkel Stræde, lektor, cand.mag., Syddansk Universitet

19/11  De nazistiske ghettoer i Polen. Therkel Stræde, lektor, cand.mag., 

Syddansk Universitet

26/11  De nazistiske ghettoer i det besatte Sovjet. Therkel Stræde, lektor, 

cand.mag., Syddansk Universitet

03/12  Theresienstadt 1941-45: jødeghetto med danskere. Therkel Stræde, 

lektor, cand.mag., Syddansk Universitet

10/12  Efter 2. Verdenskrig I: ghettoer for sorte i USA. Jørn Brøndal, profes-

sor i amerikanske studier, Syddansk Universitet

17/12  Efter 2. Verdenskrig II: ghettoer i Danmark. Helle Lykke Nielsen, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk Universitet

Holdnr: 1921-194

Dato: 6 tirsdag, start 12/11 

Tid: 18.15-20.00

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr. inkl. smagsprøver på vin

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

KUNDSKAB OG KAFFE PÅ MØNTERGÅRDEN

På magasinet, i udgravningen, i laboratoriet og bag skrivebordet. Året rundt ar-

bejder Møntergårdens historikere og arkæologer på at tilvejebringe og formidle 

ny viden om vores fælles fortid. Få indblik i, hvad der rører sig for tiden på byens 

museum, når Møntergården i samarbejde med Folkeuniversitetet inviterer indenfor 

til ’Kundskab og Kaffe’ ni gange i løbet af 2019. Museet serverer formiddagskaffe 

og brød, som du kan nyde til oplæg om alt fra den fynske robotindustris historie, 

over tobakkens historie til kongelige optog og andet godt. Hvert oplæg varer 1 

time inkl. kaffe.

15/08  Kongen kommer! Camilla Pryds  

Scherning, museumsinspektør, ph.d.,  

Odense Bys Museer

18/09  Farvel og Tobak. Ellen Warring,  

museumsinspektør, Odense Bys Museer

24/10  Mediearkæologi.  
Lise Kapper, museumsinspektør, Mediehuset

26/11  Julens væsner. Dyveke Skov Larsen,  

museumsinspektør, Odense Bys Museer

Holdnr: 1921-010, 1921-011, 1921-012 og 1921-013

Dato: Forskellige ugedage - se program

Tid: 10.30-11.30

Pris: 75 kr. pr. gang inkl. kaffe og fri entre til museets udstillinger. 

Medlem af museumsklub: 50 kr. pr. gang

Sted: Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C

Vov at vide!  
Et kig ind i forskningens  

forunderlige verden

Vær med til oktober, når det traditionsrige Vov at vide! for 
sjette år i træk præsenterer nogle af landets mest excellente 

forskere. På én aften vil du komme vidt omkring i den fascine-
rende forskning, når fem forskere går på scenen og fortæller 

om deres unikke projekt. Læs mere på de følgende sider.

VINENS HISTORIE

Ny vin på gamle flasker og gammel vin på nye flasker. 

Hør om vinens lange historie, om produktionsmeto-

der, tradition og fornyelse. Lær mere om især toscansk 

og fransk vin på dette kursus. Vinens historie er tæt 

knyttet til historien om landbrug, kultur, civilisation 

og madkunst. De ædle dråber har spillet en fremtræ-

dende rolle igennem historie og litteratur. Se blot til 

Bibelen, hvor Jesus gør vand til vin. Der findes stadig 

vine, som laves som i gamle dage, men moderne vin-

fremstilling er i dag et helt andet sted end romerne 

og cisterciensermunkeordenen var. Vi kommer om-

kring vin i Toscana – måske Italiens ædleste vinregion 

med en lang række verdenskendte appellationer, hvor 

historien vejer tungt, ja den tynger måske ligefrem, 

men giver også dybde. Hør om regionens vinhistorie, 

appellationernes tilbliven, deres op- og nedture, de 

moderne tiltag og områdernes image. Vi skal også se 

på tendenser i fransk vin og den historiske udvikling i 

fransk vinstil og vinkultur. Fransk vin er ikke, hvad det 

var engang – den er meget bedre! Alligevel er landet 

under pres fra globale konkurrenter, vejret og ikke 

mindst de franske forbrugere. Der serveres smags-

prøver på god vin ved alle tre forelæsninger. Vinen er 

inkluderet i prisen.

 18/11  Vin i historien. Tønnes Bekker-Nielsen, 

dr.phil. og lektor, Institut for Historie, Syd-

dansk Universitet, Syddansk Universitet

 25/11  Vin i Toscana. René Langdahl, cand.mag. i 

historie og vinskribent på gastro samt under-

viser på Vinakademiet

 02/12  Fransk vin før og nu. André Devald, vinkon-

sulent, skribent og underviser

Holdnr: 1921-161

Dato: 3 mandage, start 18/11

Tid: 18.15-20.00

Pris: 430 kr. Studerende: 290 kr. inkl. smagsprøver på vin

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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Vov at vide!  
Et kig ind i forskningens  

forunderlige verden

Vær med til oktober, når det traditionsrige Vov at vide! for 
sjette år i træk præsenterer nogle af landets mest excellente 

forskere. På én aften vil du komme vidt omkring i den fascine-
rende forskning, når fem forskere går på scenen og fortæller 

om deres unikke projekt. Læs mere på de følgende sider.
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Danmarks Frie
Forskningsfond
Originale forskningsidéer er med til at skabe ny viden og er fundamentet for fremtidens samfund. Hvert år udvælger og 
støtter Danmarks Frie Forskningsfond nogle af de mest originale forskningsidéer. Konkurrencen om midlerne er hård, og 
Sapere Aude forskningsledere er blandt de bedste, som får bevilling til projekter, der strækker sig over ca. 4 år.

Mød fem Sapere Aude 
forskningsledere
Du har mulighed for at opleve nogle af de forskere, som hver 

især udøver banebrydende forskning. Steffen Dalsgaard for-

tæller om, hvordan data om CO2-udledning påvirker ’klimabor-

geren’. Vi retter også blikket mod, hvilke faktorer der former 

vores opfattelse af den offentlige service. Hør hvordan Asmus 

Leth Olsen undersøger borgeres opfattelse ved at lave ekspe-

rimenter i den virkelige verden. 

Johan Ulrik Lind arbejder med, hvordan hjertemuskulaturen 

fungerer. Han har fokus på, hvordan ny medicinsk behandling 

og ydre miljøpåvirkning kan skade det voksne hjerte eller kan 

medføre hjertefejl hos nyfødte. Dorthe Helena Payne-Larsen 

arbejder på potentielt at udvikle nye behandlinger mod kræft 

og vil gøre os klogere på dette.

Sine Lo Svenningsen dykker ned i bakteriernes verden og ud-

viklingen af forbedrede metoder til at kontrollere bakteriers 

vækst, som kan eliminere væksten af sygdomsfremkaldende 

bakterier under infektion.

Danmarks Frie  
Forskningsfond
  Dækker alle videnskabelige hovedområder.
   Består af 75 rådsmedlemmer og 9 bestyrelsesmedlemmer, 

som udgør fundamentet og er udpeget på baggrund af 

deres høje faglige kompetence.
  Uddeler hvert år ca. 1,2 mia. kr. til forskning.
  Besøg dff.dk for mere info.
  Følg Danmarks Frie Forskningsfond på:

Originale idéer.
Læs aarsrapport.dff.dk.  
Foto: Pierre Chatel
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Vov at vide! Et kig ind i forskningens 
forunderlige verden

Holdnr: 1921-145
Dato: Tirsdag 1/10, kl. 19.00-21.10
Pris: 50 kr. inkl. et glas vin/vand i pausen
Sted: Kulturmaskinen, Magasinet, Farvergården 19, 
 5000 Odense C

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

stand!” Sådan lyder oplysningstidens mest kendte 

slogan formuleret af Immanuel Kant i 1783. Denne af-

ten ser vi dog ikke på Kant, men kigger ud i fremtiden, 

når forskere præsenterer frontline-forskning. Hvert 

år støtter Danmarks Frie Forskningsfond nogle af de 

bedste forskere i Danmark. Støtten går til forskere, 

der står bag den mest originale og banebrydende 

forskning. Formålet er at sikre forskernes evne til at 

konkurrere internationalt og styrke den excellente 

forskning til gavn for samfundet som helhed. Vi har 

samlet et hold af disse forskere denne aften. Vi får et 

unikt indblik i menneskene bag tankerne og laver et 

nedslag på nogle vigtige spørgsmål inden for forsk-

ningens forunderlige verden – som den ser ud lige nu. 

Videnskabsjournalist Line Friis Frederiksen guider os 

igennem en aften med skarpe speedforedrag, samta-

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

19.00:  Velkomst. David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i Danmarks Frie 

Forskningsfond og professor i økonomi ved Københavns Universitet i 

samtale med Line Friis Frederiksen, biolog og videnskabsjournalist

19.10:  Levende modeller af det menneskelige hjerte. Johan Ulrik Lind,  

adjunkt i sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

19.25:  Hvordan påvirker gener udviklingen af kræft? Dorthe Helena  

Payne-Larsen, ph.d. og gruppeleder, Center For Kræftforskning

19.40:  Hvordan former data vores forhold til CO2-udledninger? Steffen 

Dalsgaard, lektor i antropologi, IT-Universitetet

19.55:  Forskersnak. Line Friis Frederiksen i samtale med Johan Ulrik Lind, 

Dorthe Helena Payne-Larsen og Steffen Dalsgaard

20.10:  Pause med vin. 
20.30:  Bakteriers strategier for vækst og overlevelse. Sine Lo Svenningsen, 

lektor i molekylærbiologi, Københavns Universitet

20.45:   Borgeren som forsker i offentlig service. Asmus Leth Olsen,  

professor MSO i statskundskab, Københavns Universitet

21.00:    Forskersnak. Line Friis Frederiksen i samtale med Sine Lo  

Svenningsen og Asmus Leth Olsen

21.10:  Tak for i aften.

Professor Jacob Gerner Hariri på 
scenen til Vov at vide! i 2018.  
Foto: Søren Kjeldgaard
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Litteratur,  
musik, film  
og teater

DEUTSCHSTUNDE  
– TYSK KULTURHISTORIE PÅ ÉN AFTEN

Tyskland står som den nye leder af den frie verden og er den 

stærkeste økonomi i Europa. Alligevel ved vi i Danmark kun 

lidt om vores største nabo mod syd. Vi ser amerikanske og 

engelske film og tv-serier, og hører amerikansk og engelsk 

populærmusik. Men den tyske kultur fylder ikke meget i den 

danske offentlighed, og tysk er ikke længere et obligatorisk fag 

i folkeskolen. Som danskere har vi bevæget os væk fra vores 

nærmeste stormagt, selvom den er stadig mere politisk og kul-

turelt relevant for os. For at rette lidt op på dette misforhold, 

vil vi derfor her gerne give en introduktion til den store tyske 

kulturarv. Vi begynder helt forfra med at præsentere de vigtig-

ste tænkere, romanforfattere, lyrikere, komponister, kunstnere 

og filminstruktører - i deutschstunde. Rune Lykkeberg og Peter 

Nielsen er chef- og litteraturredaktør på Dagbladet Informati-

on og står bag bogen ’Deutschstunde’ fra 2017. 

Holdnr: 1921-025

Rune Lykkeberg, chefredaktør, Dagbladet Information, Peter 

Nielsen, litteraturredaktør, Dagbladet Information

Dato: Torsdag 12/9

Tid: 17.30-21.30

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr. 

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

RICHARD STRAUSS’ ORKESTERVÆRKER

Richard Strauss blev 85 år og skrev musik det meste af sit liv! Han er 

berømt for sine storslåede og farverige orkesterværker som ’Don Juan’, 

’Till Eulenspiegel’, ’Tod und Verklärung’, ’Also sprach Zarathustra’ og 

’Alpesymfonien’, og han har også skrevet solokoncerter og symfonier. 

Weekendforelæsningerne er en introduktion til Strauss’ musikalske uni-

vers. I den senromantiske musik giver det en ekstra oplevelse, når man 

kender indholdet af musikken. Når man får gennemgået, hvad kompo-

nisten har tænkt, at man som lytter skal forestille sig, for der er hand-

ling i meget af Strauss’ musik. Richard Strauss komponerede alt som 

musik: Romaner og skuespil, filosofi og selvportrætter, bjergvandringer, 

vandfald og uvejr. Leif V.S. Balthzersen har for nylig udgivet den an-

melderroste bog ’Richard Strauss’ orkesterværker. En guide’ på Aarhus 

Universitetsforlag. Bogen kan tilkøbes ved tilmelding, senest 14 dage før 

temaweekenden begynder. 

Holdnr: 1921-144

Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

Dato: Lørdag 5/10 og søndag 6/10

Tid: 11.00-16.00

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Borgernes Hus, lokale 3.6, 3. sal, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C



THE BEAT GENERATION

The Beat Generation var for mange lig med at leve bohemeagtigt, at 

hengive sig til spontane aktiviteter og at dyrke kaos og kosmos på skift. 

The Beat Generation var som udgangspunkt blot en gruppe amerikanske 

forfattere, også kaldet beatniks, der var fremtrædende i de sene 1950’ere 

og tidlige 1960’ere. Hovedpersoner og - værker var Jack Kerouacs roman 

’On the Road’ fra 1957, Allen Ginsbergs digt ’Howl’ fra 1956 og William 

S. Burroughs’ roman ’Naked Lunch’ fra 1959. Med deres insisteren på en 

umiddelbar og eksperimentel tilgang til kunst, køn og spiritualitet var The 

Beat Generation en alvorlig udfordring for det konventionelle USA. I den-

ne forelæsningsrække griber vi bagom fænomenet med præsentationer 

af hovedaktørerne, beatfilosofien og spørger: Hvilken indflydelse fik beat-

fænomenet på politik, kunst og liv i tiden frem til i dag?

28/10  Præsentation af The Beat Generation
04/11  Portræt af Jack Kerouac.  Hvem var han? Hvad skrev han og 

hvorfor blev ’On The Road’ en bibel for Bob Dylan?

11/11  Portræt af Allen Ginsberg. Hvad handler ’Howl’ om? Vi lytter 

til det skelsættende digt. 

18/11  Portræt af William Burroughs. Hvorfor kaldte Kerouac 

Burroughs for USA’s klogeste mand? Hvad handler ’Junkie’ og 

’Naked Lunch’ om?

 25/11  Portræt af digterne Lawrence Ferlinghetti  
(stifteren af City Light Bookstore i SF) og Gregory Corso. 

 02/12  At være beat: ”At være beat er at stå på et gadehjørne og 
være sindssygt høj!” Analyse af Dan Turèlls digt ’At være beat’ 

fra 1971. Udblik til arvtagerne af stil og praksis fra ’the beats’; 

Peter Laugesen, Olesen & Olesen, Per Vers m.fl.

 09/12  Hvad kan vi i dag lære af The New York Beats og  
beatfænomenet i dag?

Holdnr: 1921-211

Neal Ashley Conrad, mag.art. og ph.d.

Dato: 7 mandage, start 28/10

Tid: 18.00-19.45

Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 
SYNG MED FOLKEUNIVERSITETET:  
DE DANSKE SALMEDIGTERE

Fire litteraturforskere vil introducere dig til fire af de bedste danske 

salmedigtere gennem tiden: Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig. 

Undervejs i forelæsningerne vil vi også synge salmer akkompagneret af 

Poul Udbye Pock-Steen på klaver. 

21/10  N.F.S. Grundtvig. Uffe Jonas, cand.mag. i nordisk filologi, 

Københavns Universitet

11/11  B.S. Ingemann. Claus Schatz-Jakobsen, lektor i litteratur, Syd-

dansk Universitet

18/11  Thomas Kingo. Erik Aksel Nielsen, professor emeritus i dansk 

litteratur, dr.phil. og dr.theol., Københavns Universitet

25/11  H.A. Brorson. Erik Aksel Nielsen, professor emeritus i dansk 

litteratur, dr.phil. og dr.theol., Københavns Universitet

Holdnr: 1921-128
Dato: 4 mandage, start 21/10
Tid: 19.00-21.00
Pris: 600 kr. Studerende: 300 kr.
Sted: Vor Frue Kirke, Sognehuset, Frue Kirkestræde 12B, 5000 Odense C

 

KRIG OG LITTERATUR - HOVEDVÆRKER  
I DET 20. OG 21. ÅRHUNDREDE

Litteraturen har siden sin begyndelse handlet om krig. Fra ’Gil-

gamesh’ og ’Iliaden’ via ’Krig og Fred’ og til i dag har krig spillet 

hovedrollen i utallige litterære værker. Romaner, dramaer og 

poesi har givet et særligt indblik i den menneskelige erfaring 

af krig og undersøgt tab, traumer, sansning, erindring, krigs-

begejstring og kvinder og civiles rolle i krigens verden. Krig 

har samtidig været en udfordring for mange forfattere. For 

hvordan indfanger man præcist krigen og dens følger med 

ord? Kan man overhovedet skrive om krig? Og hvad er krig 

for et fænomen? Denne forelæsningsrække præsenterer fire 

hovedværker i krigens moderne litteraturhistorie. Den tager 

udgangspunkt i fire afgørende krige i det 20. og 21. århund-

erede og et af de centrale værker, som har behandlet dem: I 

’Stålstormen’ af Ernst Jünger om Første Verdenskrig, ’Krigen 

har ikke et kvindeligt ansigt’ af Svetlana Aleksijevitj om Anden 

Verdenskrig, ’Det De Bar’ af Tim O’Brien om Vietnamkrigen og 

’Redeployment’ af Phil Klay om Irakkrigen. I hver forelæsning 

introducerer vi til værket og til forfatteren bag. 

12/09  Introduktion. Anders Engberg-Pedersen, lektor i 

litteratur, Syddansk Universitet

19/09  Første Verdenskrig: Ernst Jünger, I stålstormen. 
Adam Paulsen, lektor i litteratur, Syddansk Universitet

03/10  Anden Verdenskrig: Svetlana Aleksijevitj, Krigen 
har ikke et kvindeligt ansigt. Tine Roesen, lektor, 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

Københavns Universitet

24/10  Vietnamkrigen: Tim O’Brien, The Things They 
Carried/Det De Bar. Thomas Ærvold Bjerre, lektor, 

Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet

07/11  Irakkrigen: Phil Klay, Redeployment. Christine 

Strandmose Toft, ph.d.-studerende i litteratur, Syd-

dansk Universitet

Holdnr: 1921-146

Dato: 5 torsdage, start 12/9

Tid: 18.15-20.00

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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NORDISKE BESTSELLERE

Nordiske romanforfattere har erhvervet sig et stort internationalt ry – 

med god grund. Det gælder forfattere i alle de nordiske lande. Der skri-

ves spændende romaner som aldrig før, såvel historiske som aktuelle, 

politiske som personlige eller traditionelle som eksperimenterende. De 

fleste romanforfattere har vundet et stort og begejstret publikum. Vi har 

plukket seks romaner ud for at vise spændvidden og kvaliteten blandt 

aktuelle, nordiske romaner.

24/09  Jón Kalman Stefánsson: Historien om Asta. Jørgen Aabenhus, 

ekstern lektor ved Institut for kulturvidenskaber, Syddansk 

Universitet

01/10  Jan Kjærstad: Storefjeld. Erik Svendsen, lektor i dansk, medier 

og litteratur, Institut for Kultur og Identitet (CUID), RUC og 

litteraturanmelder på Jyllands-Posten

08/10  Vigdis Hjorth: Arv og miljø. Erik Skyum-Nielsen, lektor ved 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns 

Universitet

22/10  Einar Már Guðmundsson: Pasfotos. Mogens Davidsen, lektor i 

litteratur, Syddansk Universitet

29/10  Lars Saabye Christensen: Byens spor. Ulrik Lehrmann, lektor i 

litteratur, Syddansk Universitet

05/11  Linn Ullmann: De urolige. Neal Ashley Conrad, mag.art. og ph.d.

Holdnr: 1921-015

Dato: 6 tirsdage, start 24/9

Tid: 18.15-20.00

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Sted: Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

REDAKTØREN OG FORSKEREN  
– OM ELENA FERRANTE

Ferrante hitter verden over. Bøgerne fra det hårde miljø i Na-

poli er blevet slugt af millioner af læsere på verdensplan og 

også omsat til både en tv-serie og teaterforestillinger. Og det 

er helt uden at nogen ved, hvem der egentlig gemmer sig bag 

pseudonymet Elena Ferrante. Forlægger og redaktør Charlotte 

Jørgensen fik den mystiske italienske forfatter ud til de danske 

læsere. Mød hende og lektor i italiensk litteratur Pia Schwarz 

Lausten til en samtale om alt det, der er særligt og spænden-

de ved Ferrantes forfatterskab. Samtalen kommer omkring alle 

værkerne i forfatterskabet fra debuten i 1992 med ’Besværende 

kærlighed’ frem til ’Napoli-kvartetten’ og ’Min geniale veninde’, 

Ferrantes romancyklus om de to piger, Lila og Elena, som for 

alvor fik Ferrante-feberen til at sprede sig. Der vil naturligvis 

være tid til at stille spørgsmål og diskutere værkerne.

Holdnr: 1921-080

Charlotte Jørgensen, forlægger og redaktør, Pia Schwarz Lau-

sten, lektor, Københavns Universitet

Dato: Onsdag 9/10

Tid: 18.15-20.00

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Sted: Borgernes Hus, Lokale 3.5 og 3.6, 3. sal, Østre Stationsvej 15, 

5000 Odense C

FORFATTEREN OG FORSKEREN  
– KRISTINA STOLTZ OG DAG HEEDE

Kristina Stoltzs romaner har en realistisk og samtidig poetisk 

stil, der på inciterende vis fører læseren ind i fortællingen. I sin 

beskrivelse af steder, karakterer og omgivelser er Stoltz præ-

cis, næsten filmisk, mens karakterernes indre liv, tanker og håb 

fremstilles i drømmelignende former, hvor læseren kan lade 

sig forføre og falde hen mellem de ofte ordknappe sætninger. 

Uanset om det drejer sig om de prostitueredes barske virkelig-

hed på Vesterbro, eller to svigtede unge, der finder hinanden 

i et dystopisk strandlandskab, fortæller Stoltz med nerve og 

råhed uden at forfalde til hverken kynisme eller blødsødenhed. 

Hun iagttager med et årvågent blik sine karakterer udefra og 

fører os samtidig ind i deres indre verden (kilde: Forfatterweb). 

Kristina Stoltz debuterede med digtsamlingen ’Seriemordere 

og andre selvlysende blomsterkranse’ i 2000. Siden har hun 

blandt andet udgivet romanen ’Æsel’ (2011). Hun har netop 

modtaget det 3-årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond og er 

aktuel med romanen ’CAHUN’, der udkom i marts 2019. 

Holdnr: 1921-079

Kristina Stoltz, forfatter, og Dag Heede, lektor i litteratur, Syd-

dansk Universitet

Dato: Torsdag 24/10

Tid: 18.15-20.00

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Sted: Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
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MUSIKKENS MESTERVÆRKER

Få mere ud af musikken! Forelæsningsrækken dykker ned i nogle mu-

sikværker – deres tilblivelseshistorie, udtryk og særlige kendetegn. Her 

er en opera, en symfoni, et symfonisk digt, et dansk vokalværk samt kla-

vermusik. Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk ad gangen, og få sam-

tidig en introduktion til musikbegreber, musikgenrer, instrumenter og 

musikhistorie. Du bliver rustet til at få endnu mere ud af din næste musi-

koplevelse – uanset om det er et nyt værk, du kaster dig over, eller om du 

genhører netop et af disse udvalgte mesterværker, der giver anledning til 

både ny glæde og overraskelse. Alle deltagere får adgang til musikken via 

internettet og skal til hver mødegang lytte til værket på forhånd. 

 05/11  Niels W. Gade: Elverskud. 
 12/11  Britten: Peter Grimes
 19/11  Chopin: Præludier
 26/11  Gustav Holst: Planeterne
 03/12  Beethoven: Symfoni nr. 9

Holdnr: 1921-061

Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

Dato: 5 tirsdage, start 5/11

Tid: 18.00-19.45

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Borgernes Hus, Lokale 3.5 og 3.6, 3. sal, Østre Stationsvej 15,  

5000 Odense C

UD OG STJÆLE HESTE: TAG MED 
FOLKEUNIVERSITETET I BIOGRAFEN

Per Petterson tog først Skandinavien og så resten af verden med storm, 

da han udgav ’Ud og stjæle heste’ i 2004. I hjemlandet Norge fik ro-

manen Kritikerprisen og Boghandlernes Gyldne Laurbær, og New York 

Times Book Review havde den på sin prestigefyldte liste over årets fem 

bedste romaner i 2007. Her i efteråret får filmversionen premiere med 

Stellan Skarsgård i hovedrollen. Tag med Folkeuniversitetet i Cafébio-

grafen og få også en introduktion til film og bog ved lektor i litteratur 

Mogens Davidsen. Om bogen og filmen ’Ud og stjæle heste’: Der er to 

måneder til årtusindeskiftet. Trond Sanden, 67 år, har bosat sig i et lille 

hus ved en indsø mod nordøst, nær grænsen til Sverige. Sammen med 

sin hund lever han i selvvalgt ensomhed, optaget af hverdagens små 

trivielle gøremål. En dag dukker en nabo op, som viser sig at være en 

skikkelse fra fortiden. Mødet fremkalder minder om sommeren 1948, da 

Trond femten år gammel tilbragte ferien sammen med sin far på en sæ-

ter. En nærmest mytologisk sommer med dramatiske hændelser, som 

bliver bestemmende for hans og naboens videre liv. Det er en sommer, 

hvor Trond også lærer døden at kende på nærmeste hold, og hvor han 

får et glimt af den forbudte kærlighed, som får katastrofale følger for 

familien. Efter den sommer bliver ingenting nogensinde det samme.

Holdnr: 1921-109

Mogens Davidsen, lektor i litteratur ved Syddansk Universitet

Dato: Torsdag 28/11

Tid: 15.00-17.30

Pris: 265 kr. inkl. biografbillet

Sted: Cafébiografen, Brandts Passage 39-41, 5000 Odense C

STORE FORFATTERE OG HOVEDVÆRKER  
I DEN RUSSISKE LITTERATUR

Tolstoj, Turgenev, Dostojevskij, Belyj, Bulgakov og Nabokov. Alle 

er de vigtige og berømte navne inden for den russiske littera-

turhistorie. Men hvem var disse forfattere, hvad kendetegnede 

deres tid og vilkårene for deres virke, og hvordan kan vi læse 

deres hovedværker i dag? Forløbet giver dig en introduktion til 

den russiske litteratur efterfulgt af forelæsninger med fokus på 

de seks forfattere og udvalgte hovedværker. Forelæsningsræk-

ken gør dig ikke blot klogere på de enkelte værker, men også 

på den kulturelle, samfundsmæssige og litteraturhistoriske sam-

menhæng, de indgår i. Kom og bliv grebet af litteraturen, når 

eksperterne giver overblik og svarer på de spørgsmål, du altid 

har ønsket at stille om de bedste russiske klassikere. 

06/11  Introduktion til den russiske litteratur og til Lev 
Tolstojs liv og værk. Mette Dalsgaard, ph.d. i russisk 

litteratur og oversætter

13/11  Ivan Turgenevs Fædre og Sønner. Jesper Nyeng, 

cand.mag. i russisk sprog og kultur

20/11  Fjodor Dostojevskijs Onde Ånder. Johannes Nidam, 

cand.mag. i litteraturvidenskab

 27/11  Andrej Belyjs Petersborg. Jesper Nyeng, cand.mag. i 

russisk sprog og kultur

 04/12  Mikhail Bulgakovs Mesteren og Margarita. Johannes 

Nidam, cand.mag. i litteraturvidenskab

 11/12  Vladimir Nabokovs Lolita. Mette Dalsgaard, ph.d. i 

russisk litteratur og oversætter

Holdnr: 1921-069

Dato: 6 onsdage, start 6/11

Tid: 19.15-21.00

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr. 

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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Religion, 
teologi  

og filosofi

MENNESKERS TRO OG MØDET MED JESUS

”Som kulturkristen kunne jeg end ikke Fadervor, da jeg en onsdag ef-

termiddag satte mig på en bænk, og Jesus pludselig stod lyslevende 

foran mig og talte til mig i næsten 20 minutter. Sådan fortæller jour-

nalist og forfatter Charlotte Rørth, der har skrevet tre bøger om mødet 

med Jesus og om, hvordan man som et moderne, veluddannet, rationelt 

menneske overhovedet lever med sådan en åbenbaring. Først præsen-

terer sognepræst Marianne Aagaard Skovmand de ældste kilder. ”Er der 

ikke en af Herrens profeter her, hos hvem vi kan søge råd fra Herren?”, 

hedder det i det Gamle Testamente på et tidspunkt, hvor gode råd var 

dyre. Men der har altid været profeter, ikke blot i jødedommen, men 

også i kristendommen, som både de bibelske og apokryfe skrifter for-

tæller. Dernæst fortæller Charlotte Rørth om mødet med Jesus. Til sidst 

diskuterer professor Niels Christian Hvidt krydsfeltet mellem profeti og 

åbenbaring med fokus på behovet for åbenbaringer og profetiske gaver 

i den post-bibelske tid.

Holdnr: 1921-059

Charlotte Rørth, journalist og forfatter, Niels Christian Hvidt, professor 

og teolog, Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst, cand.theol., ph.d.

Dato: Lørdag 7/9

Tid: 10.00-16.00

Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.

Sted: Vor Frue Kirke, Sognehuset, Frue Kirkestræde 12B, 5000 Odense C

ET IDÉHISTORISK BLIK PÅ  
POLITISK ISLAMISME

”Tilbage til Islam!” og ”regering i overensstemmelse med Guds 

lov” er blandt de mest elskede slagord blandt personer, der 

bekender sig til islamisme. Men hvad skal muslimerne vende 

tilbage til? Er der en særlig islamisk essens, som islamisten in-

viterer til, eller skal islamistens budskab tolkes på anden vis? 

Til denne temaaften ser vi på politisk Islam ud fra en idéhi-

storisk og religionsvidenskabelig vinkel. Vi skal blandt andet 

diskutere: Hvad gik forud for islamisme? Hvorfor er islamismen 

i det hele taget opstået? Hvem er islamismens centrale person-

ligheder, og hvad er dens centrale værker? Hvilken udvikling 

har islamismen gennemgået? Og hvordan læser militante is-

lamister Koranen? Hasib Nasiri er cand.mag. i filosofi og fore-

dragsholder med speciale i politisk filosofi og islamiske studier.

Holdnr: 1921-123

Hasib Nasiri, cand.mag. i filosofi med speciale i politisk filosofi og 

islamiske studier

Dato: Tirsdag 12/11

Tid: 17.30-21.15

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M



Religion, 
teologi  

og filosofi

ETISKE DILEMMAER – ETIK I VIRKELIGHEDEN

Det etiske dilemma tager ofte udgangspunkt i tænkte eksempler og høj-

dramatiske situationer, hvor mulighederne er trukket skarpt op, og rig-

tigt og forkert står overfor hinanden. I virkeligheden befinder vi os ofte 

i situationer der er komplekse og vanskelige, fordi vi må tage beslutnin-

gerne ”i kampens hede”, og fordi der ofte er mange forskellige faktorer 

at tage hensyn til. For at håndtere etiske dilemmaer skal man ikke bare 

anvende de rigtige principper, men også finde ud af, hvad andre faktisk 

ønsker eller har godt af, og hvad der skal forstås ved livskvalitet, selv-

bestemmelse eller værdighed i en bestemt situation. Det er vigtigt i fx 

sundheds- og ældrepleje, men også i vores omgang med familie og ven-

ner. Etiske dilemmaer giver desuden anledning til at tænke over, hvad 

moralfilosofi og moralteorier kan gøre godt for, og hvordan vi kan træne 

vores moralske sans og etiske kompetencer. 

26/09  Begreber og værdier på tværs af livsformer.  
Regina Christiansen, ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet

03/10  Hvor langt rækker principperne – eller: Findes der ægte 
etiske dilemmaer? Søren Harnow Klausen, professor, dr.phil., 

Syddansk Universitet

10/10  Mellem magtudøvelse og myndiggørelse: Etiske dilemma-
er og pædagogisk praksis. Carsten Fogh Nielsen, ph.d. og 

adjunkt, Aarhus Universitet

24/10  Etikkens kuperede terræn – etiske principper og etisk kom-
petence. Søren Engelsen, ekstern lektor, Syddansk Universitet

31/10  Moralteorier, moralsk liv og moralske dilemmaer. Anne-Marie 

Søndergaard Christensen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Holdnr: 1921-083

Dato: 5 torsdage, start 26/9

Tid: 18.15-20.00

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

SYNG MED FOLKEUNIVERSITETET:  
DE DANSKE SALMEDIGTERE

Fire litteraturforskere vil introducere dig til fire af de bedste 

danske salmedigtere gennem tiden: Kingo, Brorson, Ingemann 

og Grundtvig. Undervejs i forelæsningerne vil vi også synge 

salmer akkompagneret af Poul Udbye Pock-Steen på klaver. 

21/10  N.F.S. Grundtvig. Uffe Jonas, cand.mag. i nordisk 

filologi, Københavns Universitet

11/11  B.S. Ingemann. Claus Schatz-Jakobsen, lektor i littera-

tur, Syddansk Universitet

18/11  Thomas Kingo. Erik Aksel Nielsen, professor emeritus 

i dansk litteratur, dr.phil. og dr.theol., Københavns 

Universitet, 

25/11  H.A. Brorson. Erik Aksel Nielsen, professor emeritus 

i dansk litteratur, dr.phil. og dr.theol., Københavns 

Universitet

Holdnr: 1921-128

Dato: 4 mandage, start 21/10

Tid: 19.00-21.00

Pris: 600 kr. Studerende: 300 kr.

Sted: Vor Frue Kirke, Sognehuset, Frue Kirkestræde 12B, 

 5000 Odense C

Har du fundet 
et spændende 
forløb? 
Tilmeld dig på 
fuodense.dk
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BAG OM MADS & MONOPOLET  
– HVERDAGENS STORE DILEMMAER

I ’Mads & Monopolet’ kan lytterne hver weekend sende deres dilemmaer ind og 

høre dem blive diskuteret af Mads Steffensen og det altid oplagte monopol. Di-

lemmaerne 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 andet? Hvilke eti-

ske forudsætninger ligger der bag ’Søren Pind Reglen’? Hvorfor kommer nogle 

paneldeltagere mere til orde end andre? Og hvilke etiske overvejelser og fæno-

mener er afgørende i vores almindelige liv med hinanden? Hver undervisnings-

gang introducerer dig til forskellige aspekter af etik og argumentationsteori ud 

fra et konkret dilemma fra ’Mads & Monopolet’.

23/10  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

30/10  ’A-holdet’: logik og argumentation. Jens Sand Østergaard, ph.d. i 

sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet

06/11  ’Djævlens advokat’: retorik og sprogpsykologi. Jens Sand Østergaard, 

ph.d. i sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet

13/11  ’Søren Pind Reglen’: etik og moral. Kristian Alberto Lykke Cobos, 

undervisningsassistent i filosofi, Aarhus Universitet

20/11  ’Date aldrig en Preben’: følelser og værdier. Kristian Alberto Lykke 

Cobos, undervisningsassistent i filosofi, Aarhus Universitet

Holdnr: 1921-039

Dato: 5 onsdage, start 23/10

Tid: 18.15-20.00

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

INTRODUKTION TIL FILOSOFI

Få en lettilgængelig introduktion til faget filosofi. I fore-

læsningerne præsenterer vi de store spørgsmål om sjæ-

len, friheden, grundlaget og grænserne for den menne-

skelige erkendelse, videnskabens natur og de moralske 

og politiske normer. Vi kommer også ind på filosofiens 

historie – hvordan måden, man har tænkt over verden og 

tilværelsen i tidens løb, har ændret sig, og hvad historien 

betyder for filosofien og mennesket selvopfattelse.

11/11  Erkendelse og videnskab. Nikolaj Nottel-

mann, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

 18/11  Strejftog i filosofiens historie.  
Thor Hennelund Nielsen, cand.mag. i filosofi

25/11  Bevidstheden og viljens frihed.  
Klaus Pehrsson, cand.phil.

02/12  Eksistens- og livsfilosofi. Jeppe Kirkegaard, 

cand.mag. i filosofi

09/12  Værdier, normer og fællesskab – om etik 
og politisk filosofi. Søren Harnow Klausen, 

professor, dr.phil., Syddansk Universitet

Holdnr: 1921-114

Dato: 5 mandage, start 11/11

Tid: 19.00-20.45

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 
NORDISK MYTOLOGI

Hvad troede danskerne egentlig på, før Hvide Krist 

kom til Norden? Hvilke forestillinger havde man om 

verden, livet og døden? Og hvordan ved vi i dag noget 

om disse forestillinger? Hør om nordisk førkristen my-

tologi og om de religiøse trosforestillinger, der ligger 

bag myterne. Her kan du få et indblik i, hvilke kilder vi 

har til rådighed, og hvad disse kan fortælle os. Og så 

får du et overblik over nogle af de bedst kendte figu-

rer fra nordisk mytologi. Dagen vil desuden rokke lidt 

ved de populære forestillinger, vi har om for eksempel 

Odin, Thor og Freja, fordi disse forestillinger ikke sva-

rer til, hvad den nyeste forskning i nordisk mytologi 

egentlig viser. 

Holdnr: 1921-067

Karen Bek-Pedersen, ekstern lektor, ph.d., Syddansk 

Universitet

Dato: Lørdag 23/11

Tid: 10.00-16.00

Pris: 410 kr. Studerende: 210 kr. inkl. kaffe og kage

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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Folkeuniversitetet i 
Syddanmark 
Folkeuniversitet i Syddanmark har sekretariat i Odense. Herfra serviceres en række komiteer på 
Fyn, Sønderjylland samt komiteer på Vestsjælland. Hvert Folkeuniversitet er selvstændig arran-
gør af kurser og forelæsninger i sit lokalområde, og tilmelding til de lokale arrangementer skal 
ske til det lokale Folkeuniversitet. Læs mere på www.fuodense.dk

Fyn

Folkeuniversitetet Assens
Formand Birgitte Lerche

Administrator Lasse Tajmer,

post@fuassens.dk

www.fuassens.dk

Faaborg Folkeuniversitet
Formand og administrator

Morten Gjeddebæk,

faaborgfolkeuni@gmail.com

www.faaborgfolkeuni.dk

Lillebælt Folkeuniversitet
Formand Henriette Bacher Lind,

hebl@km.dk

Administrator Lissi Hygum Lind,

lissi.lind@fredericia.dk

www.fulillebaelt.dk

Langeland Folkeuniversitetet
Formand og adm. Lone Nordal Petersen,

skebjerg-soegaard@mail.dk 

Nordfyns Folkeuniversitet
Formand og adm. Kaj Andersen,

kaj-vera@email.dk

Ringe/Ryslinge Folkeuniversitet
Formand og adm. Mogens Keinicke,

mokeinicke@gmail.com 

Svendborg Folkeuniversitet
Formand Rune Høirup Madsen

Administrator Anne-Mette Graubæk,

svendborgfolkeuniversitet@gmail.com

www.svendborgfolkeuniversitet.dk

Sjælland

Lolland Folkeuniversitet
Formand og administrator

Bente Kaspersen, 

bkas@lolland.dk

Roskilde Folkeuniversitet
Formand Jes Nysten

Administrator Lærke Lyndelse,

Roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk

www.roskildekunstforening.dk/

folkeuniversitetet-roskilde

Odsherred Folkeuniversitet
Formand Alice Sarp, aas@km.dk

www.odsherredfolkeuniversitet.dk

Jylland

Vejle Folkeuniversitet
Formand Vagn Kjeldsen, 

kjeldsenvagn@gmail.com 

Administrator Mette Fruergaard,

mefru@vejlebib.dk

www.folkeuniversitet-vejle.dk

Billund Folkeuniversitet
Formand og adm. Søren Bork- 

Pedersen, fu@fubillund.dk

www.fubillund.dk

Vejen Folkeuniversitet
Formand Linda Klitmøller, 

lk@sonderskov.dk

www.fu-vejen.dk

Højer Folkeuniversitet
Formand Claus Egelund, 

cle@km.dk

Kolding Folkeuniversitet
Bestyres af sekretariatet ved  

Folkeuniversitetet i Odense

fu@fuo.sdu.dk

www.fuodense.dk/kolding/

Varde-Ølgod Folkeuniversitet
Formand og administrator

Birthe Borre, b.borre@mail.dk 

Folkeuniversitetet i Haderslev
Formand Karl Erik Olesen,

kaeo@haderslev.dk

Adm. Kai Bjørnskov / 

 kaicb@yahoo.dk

www.folkeuniversitetetihaderslev.dk

Give-egnens Folkeuniversitet
Formand og adm. Gunhild Ørnsholt,

gunhild.oernsholt@mail.dk 

Sydvestjysk Folkeunversitet 
Formand Peter Holm Lindgaard 

Administrator Katrine Bruun Niel-

sen, 65504103, fu@fue.sdu.dk

www.fusydvest.dk 
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Organisation, ledelse 
og kommunikation 

SÅDAN FÅR DU SKARPE TANKER

Hjernen og tænkningen er i gang hele tiden og udfordres af de betin-

gelser, vi giver den. Tænkningen og de kognitive processer påvirkes 

af, hvordan vi lever, arbejder og sover. Præcis som resten af kroppen. 

Forskning viser, at det er muligt at styrke kognitionen og booste hjer-

nens processer og derved blive bedre til at holde opmærksomheden, 

huske nyt og løse problemer. Både små ændringer og lange træk kan 

skabe forandring. Vi tager denne dag udgangspunkt i neurovidenskabe-

lig teori og forskning inden for området omkring tænkning og styrkelse 

af kognition. Forløbet henvender sig til alle, der ønsker at få mere viden 

om, hvordan vores tænkning fungerer, og indblik i, hvordan man med 

konkrete teknikker og strategier kan forbedre sin evne til at koncentrere 

sig, holde overblikket og blive bedre til at løse problemer. Forløbet tager 

afsæt i bogen ’Skarpe tanker – styrk dine kognitive færdigheder’ (Dansk 

Psykologisk Forlag) af Louise Meldgaard Bruun og Line Kirstine Haupt-

mann, som med fordel kan tilkøbes forløbet. 

Holdnr: 1921-007

Line Kirstine Hauptmann, psykolog og specialist i klinisk neuropsykologi, 

ekstern lektor i psykologi, Aarhus Universitet og Louise Meldgaard Bruun, 

specialpsykolog i psykiatri, ekstern lektor i medicin, Aarhus Universitet

Dato: Onsdag 18/9

Tid: 10.00-15.00

Pris: 430 kr. Studerende: 215 kr.

Sted: Syddansk Universitet, lokale O77, Campusvej 55, 5230 Odense M

LEDERENS VÆRKTØJSKASSE  
– KLAR KOMMUNIKATION

Kommunikation er et af de stærkeste instrumenter i lederens 

værktøjskasse. Med god kommunikation får du motiverede 

medarbejdere, ejerskab for strategien og en sund kultur i or-

ganisationen. Men ofte er vejen dertil ikke let. For ledelses-

kommunikation handler om mere end blot at ”udrulle” dine 

budskaber og visioner til medarbejderne. Undersøgelser viser, 

at medarbejderengagement kræver et langt større fokus på 

forskellige former for kommunikation – herunder konstruktiv 

feedback og et åbent miljø, hvor medarbejderne kan give de-

res eget besyv med. Så hvordan opnår du som leder de bedste 

resultater med kommunikationen? Og hvilke kommunikations-

former bør du anvende? Bliv klogere på, hvordan du som leder 

kan skabe mere engagement hos dine medarbejdere og få dine 

budskaber igennem. Forløbet tager afsæt i bogen ’Ledelses-

kommunikation’ (Samfundslitteratur).

Holdnr: 1921-182

Marianne Wolf Lundholt, lektor i virksomhedskommunikation og 

leder af Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet

Dato: Lørdag 26/10

Tid: 10.00-16.00

Pris: 510 kr. Studerende: 270 kr. inkl. kaffe og kage

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M



LEDELSESPSYKOLOGI

De konkrete udfordringer, som organisationer står 

overfor i en stadig mere globaliseret verden, kalder 

på en ny forståelse af ledelse. Bliv introduceret til den 

nyeste forskning inden for ledelsespsykologien, hvor 

ledelse handler om processer og opgaver, snarere end 

frontfigurer og kontrol. Ifølge ledelsespsykologien 

bør vi vende blikket fra lederen som person og kigge 

nærmere på ledelse som sociale processer, der findes 

i vores organisationer, i vores arbejdsliv og i alle de 

andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv. En sådan 

tilgang kan bidrage med væsentlig indsigt i de ud-

fordringer, ledere står overfor i en mangfoldig og hy-

perkompleks verden. Denne forelæsningsrække hen-

vender sig til nuværende og kommende ledere samt 

andre, der interesserer sig for ledelse som fænomen. 

Forelæsningsrækken tager afsæt i den nyredigerede 

udgave af bogen ’Ledelsespsykologi’ (Samfundslit-

teratur 2019), som kan inkluderes i prisen. Til forløb, 

hvor bøger kan tilkøbes, udleveres bogen første un-

dervisningsgang. Husk at medbringe din billet. Vær 

opmærksom på, at der lukkes for tilkøb af bøger ca. 2 

uger før holdstart af hensyn til levering.

19/09  Introduktion til ledelsespsykologi – lederen 
som person og ledelse som social praksis. 
Sara Westergaard Kjeldsen, ledelseskonsu-

lent og projektleder hos LEAD

26/09  Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel. 
Tanja Kirkegaard, ph.d. i psykologi, Arbejds-

medicinsk Klinik, Herning

03/10  Ledelse, magt og konflikt. Laust Søndertoft 

Pedersen, ledelseskonsulent, LEAD

10/10  Ledelse af kreativitet. Stephanie Bäckström, 

partner, LEAD

24/10  Ledelse af motivation. Sara Westergaard 

Kjeldsen, ledelseskonsulent og projektleder 

hos LEAD

31/10  Ledelse og bæredygtighed. Simon Elsborg 

Nygaard, konsulent og ph.d. i bæredygtig-

hedspsykologi, Aarhus universitet

Holdnr: 1921-014

Dato: 6 torsdage, start 19/9

Tid: 19.15-21.00

Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

LEDERTEAMUDVIKLING

De fleste effektive organisationer anerkender, at godt teamsamarbejde spiller en 

stor rolle i organisationens succes og for medarbejdernes udvikling og arbejds-

glæde. Særligt vigtigt er det dog, at lederteamet fungerer godt. Disse teams er 

på mange måder kulturbærere og rollemodeller, og deres evne til at samarbejde 

smitter i høj grad af på samarbejdet i resten af organisationen. Hvis et ledelsesteam 

ikke fungerer, påvirker det hele organisationen. På kurset introduceres I til en enkel 

og letforståelig model udviklet af Patrick Lencioni kaldet ”de fem dysfunktioner i 

et team” der tilbyder en brugbar måde at arbejde med de ofte svære elementer 

omkring forskellige personligheder og relationer i et team. Kurset vil give jer in-

spiration til, hvordan jeres lederteam kan arbejde med at skabe et velfungerende 

team, hvor der er en høj grad af tillid, plads til uenigheder, en lyst og forpligtigelse 

til at engagere sig og motivation for at træffe kvalificerede beslutninger. 

Holdnr: 1921-006

Camille Leicht, erhvervspsykolog, cand.psych.aut., IMPAQ

Dato: Tirsdag 29/10

Tid: 17.00-21.00

Pris: 480 kr. Studerende: 290 kr. inkl. sandwich, vand, kaffe og kage

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

DEN GODE HUKOMMELSE

Hukommelsen er en helt afgørende forudsætning for vores liv og derfor også 

for vores arbejdsliv. Vi bruger hukommelsen, når vi skal huske vores arbejdsop-

gaver, og når vi vurderer, hvilken måde, vi skal udføre dem på. Vi bruger også 

hukommelsen, når vi skal huske, hvad der blev sagt til møder, og hvad navnene er 

på vores kollegaer, kunder eller klienter. Med andre ord bruger vi hukommelsen 

hele tiden. Men hvad er hukommelse, og kan man tale om, at der er flere slags? 

Hvordan fungerer hukommelsen, og hvad sker der med den, når vi bliver ramt af 

stress eller bliver ældre? Kan vi forbedre vores hukommelse ved at dyrke motion, 

og bliver den omvendt værre, når vi ikke er fysisk aktive? Disse spørgsmål kan du 

blive klogere på, når en række hukommelseseksperter fortæller om den gode og 

dårlige hukommelse i arbejdslivet.

21/11  Introduktion: Hvordan fungerer hukommelsen? Ole Lauridsen, lektor i 

undervisning og læring, Aarhus Universitet

28/11  Motion og hukommelse. Mikkel Malling Beck, ph.d.-studerende i human 

neurovidenskab, Københavns Universitet

05/12  Stress og hukommelse. Saga Steinmann Madsen, ph.d. fellow, Clinical 

Physiology and Nuclear Medicine, Syddansk Universitet

12/12  Aldring og hukommelse. Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, 

Aarhus Universitet

Holdnr: 1921-113

Dato: 4 torsdage, start 21/11

Tid: 18.30-20.15

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Følg med på Facebook  
facebook.com/fuodense
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Året der gik i Europa

Sæderne i Europa-Parlamentet er blevet genbesat. Og denne gang uden briterne. Det politiske spil om kommissærposter og 

posterne som formand for kommissionen, præsident for Det Europæiske Råd og som EU’s udenrigsminister er ovre. Og der er 

nok at tage fat på for de nye medlemmer, kommissærer og ledere i EU’s maskinrum. Ungarn, Polen og Tjekkiet udfordrer fort-

sat EU’s idealer, de ambitiøse klimamål skal indfris og EU skal lande sikkert efter turbulensen som Brexit har forårsaget. Kom 

med, når 2019 i Europa sættes i relief. Hvilke begivenheder var mest skelsættende? Og hvad vil præge 2020, når EU igen for 

alvor kommer i arbejdstøjet. Aftenen rundes af med en tale til Europa fra komiker Michael Schøt, der er kendt for sin sylespidse 

satire i ’Schøtministeriet’. 

19.00:  Velkomst. DR’s udlandsredaktør Sanne Gram Fadel 

19.05:  State of the Union. Ditte Maria Brasso Sørensen, ph.d. i statskundskab og EU-specialrådgiver 

19.40:  Pause
20.00:  Et kig mod 2020. Sanne Gram Fadel i samtale med DR-journalist Karin Axelsson og  

TV2-korrespondent Svenning Dalgaard 

20.30:  Spørgsmål fra publikum og debat
20.45:  Schøtministeriets tale til Europa. Komiker Michael Schøt 

20.55:  Tak for i aften

Holdnr: 1921-158
Dato: Onsdag 20/11, kl. 19.00-20.55
Pris: Gratis, men tilmelding nødvendig.
Sted: Kulturmaskinen, Magasinet, Farvergården 19 , 5000 Odense C

Europanu
Kom til foredrag med Folkeuniversitetets forening Europanu.  
Et års medlemskab koster kun 150 kr. og giver adgang til  
arrangementer og tilbud året rundt.

Følg foreningen på Facebook: https://www.facebook.com/europanu 
Læs mere om foreningen, se arrangementer og køb medlemskab: https://fuau.dk/europa-nu/ 

Arrangementet og artiklen realiseres med støtte fra Europa-Nævnet. 

EUROPANU

Europanu
Hvor langt går din tidshorisont? Til dine børn eller børnebørn 
bliver gamle? 
”Sidste sommer gik det op for os, at klimaforandringerne er alvor. Vi 

vil gerne kunne sige til vores børn og børnebørn, at de har en frem-

tid med ture i skoven, rent vand og byer, der ikke står under vand,” 

siger Europa-forsker Gorm Harste, Aarhus Universitet. 

Miljøpolitikken får i disse år en stærkere rolle i samarbejdet mellem 

de europæiske lande, og det er på tide, mener Gorm Harste. ”Na-

turen er grænseløs, og der giver ikke mening, at hver stat blot be-

handler sine egne miljøspørgsmål. Se bare Tjernobyl: Vinden blæste 

forureningen hen over grænserne. Vi har nu brug for en ny europæ-

isk forfatningsreform, og der skal skabes plads til, at en langsigtet 

miljøpolitik kan være styrende for det europæiske samarbejde,” si-

ger han. ”Vi kæmper for noget, vi ofte undervurderer og ikke har 

givet en værdi: Naturen og freden. Hvorfor skal der fjender til, før 

banker, kreditforeninger og stater vil åbne kasserne og finansiere 

en indsats?” spørger han. ”At tage vare om naturen er ikke en kamp 

mod fjender, men det kræver alligevel en mobilisering, der er lige så 

omfattende, som hvis man ville føre en verdenskrig.”

Danmarks nej bremsede udviklingen
I 1970’erne tog Europa de første skridt mod en fælles miljøpolitik, og 

dagsordenen voksede sig stærkere op gennem 1980’erne. Men Dan-

mark satte en kæp i hjulet, da vi stemte nej til Maastrichttraktaten i 

1992 og senere deltog med forbehold. ”En stærk miljøpolitik forud-

satte et politisk og retsligt samarbejde, som vi sagde nej til, og vi 

fejrede det endda som en sejr. Dansk EU-politik har været en trage-

die,” sukker Gorm Harste fra sin plads mellem fyldte reoler og bog-

stabler på sit kontor. ”Vi bremsede en udvikling, og vi legitimerede 

modstanden mod europæisk samarbejde. EU var stadig primært et 

økonomisk projekt for os. Vi havde ikke øje for, at andre dagsorde-

ner var mindst lige så vigtige som den finansielle: At bevare freden 

og at passe på vores natur og klima,” forklarer han. 

”Men hvad gør vi med måske 400 millioner klimaflygtninge i frem-

tiden? Skal vi give dem bomber eller vindmøller? USA’s deltagelse i 

Irak-krigen kostede 70.000 milliarder kr. blot for USA - hvor meget 

skovrejsning kunne man ikke have fået for dét?” 

Samarbejde på kryds og tværs
Gorm Harste var med til at forberede Paris-aftalen, som 196 lande 

indgik i 2015. Han spår, at vi vil se et langt stærkere samarbejde om 

miljøtiltag på kryds og tværs i Europa. Storbyer vil lære af hinanden 

hvad angår f.eks. affaldssortering, cykelstier, kollektiv trafik og kli-

masikring. Landområder efterligner allerede hinandens dyrknings-

metoder. Og lavtliggende regioner vil samarbejde om digebyggeri, 

flydende byer mv. ”Vores politiske system og vilje må indrette sig 

efter, at miljø går over grænser, og at det giver meget mening for 

byer eller regioner at samarbejde, ligesom for nationalstater. Der er 

hundredvis af områder, som kræver samarbejde om reguleringer,” 

siger han.

En af EU’s største og vigtigste opgaver fremover bliver derfor, set 

med hans briller, at udvikle en stærk og langtrækkende fælles miljø-

politik, der kan fungere som et styrende redskab. Mens den økono-

miske politik ofte kun ser syv-otte år frem, skal den fælles miljøpo-

litik være langt mere fremsynet. Den skal måske se 100 år frem, og 

den skal blandt andet beskæftige sig med, i hvor høj grad der skal 

udvikles miljøtiltag i de store områder på kloden, som rammes hårdt 

af klimaændringer. 

”Vi kommer til at omstille hele vores liv. Det gode liv vil ikke længere 

være et materialistisk forbrugsliv. Det gode liv bliver i højere grad 

at se græsset gro, at gå tur i en ren skov, at kunne bade i hav og 

floder og at glæde sig over godt vejr - uden at blive bekymret over 

det,” siger han.  

Om Gorm Harste

• Forsker i politisk samfundsteori i europæisk statsdan-

nelse. Dr.scient.pol., lektor ved Institut for Statskund-

skab, Aarhus Universitet.

• 63 år, bor i Risskov.

• Har bl.a. udgivet ’Krigen - et ustyrligt system’, baseret 

på seks forelæsninger hos Folkeuniversitetet, og har 

netop skrevet en Tænkepause om krig.

•   

”Vi kæmper for noget, vi ofte undervur-
derer og ikke har givet en værdi: Naturen 
og freden. Hvorfor skal der fjender til, 
før banker, kreditforeninger og stater vil 
åbne kasserne og finansiere en indsats?” 

Gorm Harste, Aarhus Universitet.

Skal vi give klimaflygtninge bomber eller vindmøller?
Vi har brug for en langt stærkere europæisk miljøpolitik, der kan være styrende for samarbejdet 
mellem landene, mener forsker Gorm Harste, Aarhus Universitet.
Af Jonna Toft, journalist
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EUROPANU

Europanu
Hvor langt går din tidshorisont? Til dine børn eller børnebørn 
bliver gamle? 
”Sidste sommer gik det op for os, at klimaforandringerne er alvor. Vi 

vil gerne kunne sige til vores børn og børnebørn, at de har en frem-

tid med ture i skoven, rent vand og byer, der ikke står under vand,” 

siger Europa-forsker Gorm Harste, Aarhus Universitet. 

Miljøpolitikken får i disse år en stærkere rolle i samarbejdet mellem 

de europæiske lande, og det er på tide, mener Gorm Harste. ”Na-

turen er grænseløs, og der giver ikke mening, at hver stat blot be-

handler sine egne miljøspørgsmål. Se bare Tjernobyl: Vinden blæste 

forureningen hen over grænserne. Vi har nu brug for en ny europæ-

isk forfatningsreform, og der skal skabes plads til, at en langsigtet 

miljøpolitik kan være styrende for det europæiske samarbejde,” si-

ger han. ”Vi kæmper for noget, vi ofte undervurderer og ikke har 

givet en værdi: Naturen og freden. Hvorfor skal der fjender til, før 

banker, kreditforeninger og stater vil åbne kasserne og finansiere 

en indsats?” spørger han. ”At tage vare om naturen er ikke en kamp 

mod fjender, men det kræver alligevel en mobilisering, der er lige så 

omfattende, som hvis man ville føre en verdenskrig.”

Danmarks nej bremsede udviklingen
I 1970’erne tog Europa de første skridt mod en fælles miljøpolitik, og 

dagsordenen voksede sig stærkere op gennem 1980’erne. Men Dan-

mark satte en kæp i hjulet, da vi stemte nej til Maastrichttraktaten i 

1992 og senere deltog med forbehold. ”En stærk miljøpolitik forud-

satte et politisk og retsligt samarbejde, som vi sagde nej til, og vi 

fejrede det endda som en sejr. Dansk EU-politik har været en trage-

die,” sukker Gorm Harste fra sin plads mellem fyldte reoler og bog-

stabler på sit kontor. ”Vi bremsede en udvikling, og vi legitimerede 

modstanden mod europæisk samarbejde. EU var stadig primært et 

økonomisk projekt for os. Vi havde ikke øje for, at andre dagsorde-

ner var mindst lige så vigtige som den finansielle: At bevare freden 

og at passe på vores natur og klima,” forklarer han. 

”Men hvad gør vi med måske 400 millioner klimaflygtninge i frem-

tiden? Skal vi give dem bomber eller vindmøller? USA’s deltagelse i 

Irak-krigen kostede 70.000 milliarder kr. blot for USA - hvor meget 

skovrejsning kunne man ikke have fået for dét?” 

Samarbejde på kryds og tværs
Gorm Harste var med til at forberede Paris-aftalen, som 196 lande 

indgik i 2015. Han spår, at vi vil se et langt stærkere samarbejde om 

miljøtiltag på kryds og tværs i Europa. Storbyer vil lære af hinanden 

hvad angår f.eks. affaldssortering, cykelstier, kollektiv trafik og kli-

masikring. Landområder efterligner allerede hinandens dyrknings-

metoder. Og lavtliggende regioner vil samarbejde om digebyggeri, 

flydende byer mv. ”Vores politiske system og vilje må indrette sig 

efter, at miljø går over grænser, og at det giver meget mening for 

byer eller regioner at samarbejde, ligesom for nationalstater. Der er 

hundredvis af områder, som kræver samarbejde om reguleringer,” 

siger han.

En af EU’s største og vigtigste opgaver fremover bliver derfor, set 

med hans briller, at udvikle en stærk og langtrækkende fælles miljø-

politik, der kan fungere som et styrende redskab. Mens den økono-

miske politik ofte kun ser syv-otte år frem, skal den fælles miljøpo-

litik være langt mere fremsynet. Den skal måske se 100 år frem, og 

den skal blandt andet beskæftige sig med, i hvor høj grad der skal 

udvikles miljøtiltag i de store områder på kloden, som rammes hårdt 

af klimaændringer. 

”Vi kommer til at omstille hele vores liv. Det gode liv vil ikke længere 

være et materialistisk forbrugsliv. Det gode liv bliver i højere grad 

at se græsset gro, at gå tur i en ren skov, at kunne bade i hav og 

floder og at glæde sig over godt vejr - uden at blive bekymret over 

det,” siger han.  

Om Gorm Harste

• Forsker i politisk samfundsteori i europæisk statsdan-

nelse. Dr.scient.pol., lektor ved Institut for Statskund-

skab, Aarhus Universitet.

• 63 år, bor i Risskov.

• Har bl.a. udgivet ’Krigen - et ustyrligt system’, baseret 

på seks forelæsninger hos Folkeuniversitetet, og har 

netop skrevet en Tænkepause om krig.

•   

”Vi kæmper for noget, vi ofte undervur-
derer og ikke har givet en værdi: Naturen 
og freden. Hvorfor skal der fjender til, 
før banker, kreditforeninger og stater vil 
åbne kasserne og finansiere en indsats?” 

Gorm Harste, Aarhus Universitet.

Skal vi give klimaflygtninge bomber eller vindmøller?
Vi har brug for en langt stærkere europæisk miljøpolitik, der kan være styrende for samarbejdet 
mellem landene, mener forsker Gorm Harste, Aarhus Universitet.
Af Jonna Toft, journalist
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VORES SPROG

ER EN GAMMEL HISTORIE
FAKE NEWS

AF KATRINE FINDSEN, KAFI@SDU.DK

Fake news er falske nyheder, der typisk spre-

des via sociale medier, men som også fra tid 

til anden havner i etablerede medier. De falske 

nyheder skrives og offentliggøres typisk for at 

gøre skade på en person, et brand eller en sag. 

Fake news blev kåret til årets ord i 2017

VIDSTE  
DU AT...

22 



ARTIKEL 23

Serier som X-files var  
med til at gøre 90’erne  
til det helt store årti for  
konspirationsteorier. 
Kasper Grotle Rasmussen, lektor i amerikanske studier på SDU.

Både russiske troldefabrikker, alternative facts og konspirati-

onsteorier fik en fremtrædende plads i den seneste amerikan-

ske valgkamp. Vandt Trump og Putin re gu lært det amerikanske 

valg hånd i hånd? Eller er det blot en ondsindet konspira-

tionsteori? Men selvom fake news og konspirationsteorier har 

fået stor relevans efter valget af den ameri kanske  præsident 

Donald Trump, har han på ingen måde skabt fænomenet. Han 

har blot populariseret på det og fremmet det, forklarer Kasper 

Grotle Rasmussen, der er lektor i amerikanske studier og for-

sker i konspirationsteorier

Et gammelt fænomen
Gennem alle tider har konspirationsteorier og sammensvær-

gelser fyldt den politiske dagsorden, og alt fra angrebet på 

Pearl Harbour og mord et på John F. Kennedy til hvem, der 

egentlig stod bag 9/11, har været under luppen, siger Kasper 

Grotle Rasmussen. – Der fandtes også fake news i den beskidte 

valgkamp mellem Thomas Jefferson og John Adams i år 1800. 

De havde hver deres medier og frem førte ekstreme historier 

om, hvordan verden ville se ud, hvis modkandidaten vandt. 

Kasper Grotle Rasmussen forklarer, hvordan der efter Anden 

Verdenskrig voksede en kritisk bølge frem anført af tyske filo-

soffer, der efter Hitlers grusomheder så nødvendigheden i at 

forholde sig særdeles kritisk til magthaverne og i mindre grad 

end før tage deres ord for gode varer. Efter mordet på John F. 

Kennedy i 1963 blev der spekuleret i, hvad der i virkeligheden 

skete den dag i Dallas, og man mødtes i studiekredse og dis-

kuterede hændelserne og mulige teorier. – 1970’erne blev for 

alvor konspirationsteoretiker nes årti og årtiet for de paranoide 

spillere, og især Watergate i starten af 1970’erne var med til at 

forstærke mistanken om, at regeringen måtte lyve om andet 

og mere, siger han.

Tillid, sandhed og magt
Selv om fake news og konspirationsteorier på papiret er to 

forskellige ting, er der tale om to sider af samme sag, og en 

del konspirationsteorier ender faktisk som fake news, forklarer 

SDU-lektoren. – Man kan grundlæggende sige, at det handler 

om magt og om autoritet, sandhed og tillid. Har vi en fælles 

forståelse af sandt og falsk? Og har vi tillid til vores autoriteter, 

myndigheder, medier, regeringen? Hvis der ikke er tillid, hvad 

er det så, de prøver at trække ned over hovedet på os, spør-

ger Kasper Grotle Rasmussen retorisk. Der er naturligvis en del 

konspirationsteorier, der er så langt ude efter gængs opfattel-

se, at de fleste afskriver dem kategorisk. Men der findes flere 

konspirationsteorier, der efterhånden er blevet så folkelige, 

at folk tror på dem i mere eller mindre grad. Især JFK-mordet 

og mistanken om, at der var et eller andet muggent ved 9/11 

hænger ved hos den brede befolkning. – Tankerne om 9/11 var 

stærkest, da det begyndte at gå skidt med Irakkrigen i 2005. 
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Der var blevet spekuleret en del i, om der nu var de masseøde-

læggelsesvåben, som der hele tiden blev talt om. Og det var 

der jo ikke. Så hjernen laver sine egne slutninger og genveje, og 

når noget nu var lunkent der, så er det andet vel også, pointerer 

Kasper Grotle Rasmussen. 

Frygten for det fremmede og anderledes
Konspirationsteorier kan være voldsomt komplicerede og rø-

rende simple. Men helt essentielt set handler det om, at der har 

været nogen, der har været bange for, at magthavere udøver 

magt, der går ud over befolkningen, og at der er grupper, der 

er interesserede i at overtage magten. – Op til det 20. århund-

rede var mange bange for, at eksterne grupper skulle overtage 

den amerikanske regering og styre landet indefra. Man skal jo 

huske, at der var tale om et relativt nyt land med først en krig 

for selvstændighed og derefter en blodig borgerkrig bag sig. 

Mange var bange for, at jøderne, katolikkerne, mormonerne 

eller andre skulle forsøge at infiltrere regeringen, og man var 

kort sagt bange for alt, der ikke var WASP’s, altså hvide angel-

saksiske protestanter, siger Kasper Grotle Rasmussen.

Rumvæsener og reptiler
Populærkulturen har også været medvirkende til at forstærke 

mistroen, siger Kasper Grotle Rasmussen og peger på en serie 

som X-files, der var med til at gøre 90’erne til det helt store årti 

for konspirationsteorier. – Det hele kulminerede med 9/11, hvor 

der blev spekuleret i, om regeringen havde sendt folk ind og 

lagt sprængstof i fundamentet på Twin Towers.  Og de men-

nesker, der gjorde det, blev så selv slået ihjel under angrebet, 

der fandt sted en dag før, de havde fået at vide, det ville finde 

sted. Kasper Grotle Rasmussen peger på klimaforandringerne 

som en anden stor konspirationsteor, hvor de internationale af-

taler i virkeligheden handler om, at den amerikanske regering 

ønsker en ”one world government”. Og i den endnu mere eks-

treme ende teorien om, at hele verden styres af reptiler, der i 

menneskeskikkelse overtager verdensherredømmet.  – Det kan 

lyde langt ude, men man må huske, at der også er konspirati-

onsteorier, der har vist sig at have et gran af sandhed. Det er 

meget vigtigt at se på konspirationerne også. Man skal ikke 

sætte folk i bås for at være skøre, selvom deres idéer kan være 

det, siger forskeren.  

Kasper Grotle Rasmussen er lektor i ameri-

kanske studier på SDU, og han beskæftiger 

sig især med konspirationsteorier. Han er 

med i det europæiske forskningsnetværk for 

konspirationsteorier COMPACT, som er en 

del af EU’s COST Action, der er finansieret 

af Horizon 2020.

Kontakt: grotle@sdu.dk

Konspiration 
Når to eller flere går sammen om at planlæg-

ge og udføre noget, der er ulovligt og/eller 

moralsk forkert. Tæt på det, vi kalder en sam-

mensværgelse i dansk lovgivning. Foregår 

primært i en politisk kontekst.

Konspirations  teori 
Er forestillingen om, at to eller flere menne-

sker er gået samen om ovenstående..

FAKTA
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FAKE NEWS: KONSPIRATIONSTEORIER FRA 
KENNEDY-MORDET TIL DONALD TRUMP

Konspirerede Trump og Putin om at vinde det amerikanske 

præsidentvalg? Hvem stod virkelig bag mordet på JFK? Vidste 

den amerikanske regering, at japanerne ville angribe Pearl Har-

bor? Og hvad med 9/11? Konspirationsteorier og ”alternative 

facts” lever i bedste velgående og har gjort det gennem hele 

USA’s historie, men hvorfor er det egentlig sådan? Og hvilke 

teorier er sande, og hvilke er falske? Vi præsenterer denne dag 

kendte og mindre kendte amerikanske konspirationsteorier, 

især fra det 20. og 21. århundrede og forklarer, hvorfor de op-

stod og om deres betydning for samfundet, f.eks. hvorvidt de 

er farlige eller gavnlige for demokratiet. Vi skal også kigge på, 

hvordan amerikanske konspirationsteorier – især gennem in-

ternettet og film og TV – er kommet til Danmark, og på hvilken 

betydning det har.

Holdnr: 1921-173

Kasper Grotle Rasmussen, lektor ved Center for Amerikanske 

Studier, Syddansk Universitet

Dato: Lørdag 9/11

Tid: 10.00-16.00

Pris: 410 kr. Studerende: 220 kr. inkl. kaffe og kage

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

VI TROEDE IKKE, DET KUNNE SKE HER. 
JUGOSLAVIENS SAMMENBRUD 1991-1999

Verden så chokeret til, da Jugoslaviens sammenbrud i 1991 udviklede sig 

til blodig krig. Landets mange befolkningsgrupper havde levet fredeligt 

sammen, men opildnet af militære og politiske ledere blev venner og na-

boer pludselig til fjender. For første gang siden Anden Verdenskrig var der 

igen krigshandlinger og etnisk udrensning på det europæiske kontinent. 

Borgerkrigen splittede byer og familier og ledte til koncentrationslejre og 

massakrer som i byen Srebrenica, hvor 8000 mænd og drenge blev dræbt 

på få dage i juli 1995. Hvad skete der, da euforien efter Berlinmurens fald 

forvandledes til mareridt med borgerkrigen i Jugoslavien? Forelæsningen 

bygger på den nye bog ’Vi troede ikke, det kunne ske her. Jugoslaviens 

sammenbrud 1991-1999’. Christian Axboe Nielsen har fungeret som eks-

pertvidne ved adskillige retssager mod politiske ledere og politifolk ved 

Det Internationale Krigsforbrydertribunal i Haag, ICTY, bl.a. i retssagen 

mod den bosnisk-serbiske leder Radovan Karadžić.

Holdnr: 1921-154

Christian Axboe Nielsen, lektor i sydøsteuropastudier, Aarhus Universitet

Dato: Mandag 23/9

Tid: 17.30-21.30

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Samfund og
verden



DEMOKRATIETS KRISE OG DEN 
NYE KONSERVATISME

Vores demokratier gennemlever en midt-

livskrise, hvor de har mistet orienteringen 

og ser ud til at falde fra hinanden. Der ses 

alvorlige demokratiske krisetegn i forbin-

delse med den engelske Brexit-diskussion, i 

nye højrenationale bevægelser i Tyskland og 

i stærkt konservative partier i Polen og Un-

garn. Populistiske slagord og nationalisme 

gør sig markant gældende hos de politiske 

ledere i USA og Rusland, mens der i bl.a. Tyr-

kiet og i Mellemøsten ses forstærkede auto-

kratiske tendenser. Få indblik i demokratiets 

aktuelle krise, som den kommer til udtryk 

over det meste af verden.

16/09  Brexit og krisen i det britiske 
demokrati. Casper Sylvest, lektor i 

historie og koldkrigsstudier,  

 Syddansk Universitet

23/09  Tyskland: Stabilitetens hjemland 
under pres fra højre. Thomas We-

gener Friis, lektor i historie og kold-

krigsstudier, Syddansk Universitet

30/09  Antidemokratiske tendenser i 
Visegrad-landene? Peter Bugge, 

lektor i centraleuropastudier,  

Aarhus Universitet

07/10  Donald Trump og populismen i USA. 
Niels Bjerre-Poulsen, lektor, Center 

for Amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

21/10  Nykonservatisme og nationalisme i 
Putins Rusland. Erik Kulavig, lektor 

i historie, Syddansk Universitet

28/10  Forstærkede autokratiske tendenser 
i Tyrkiet og Mellemøsten.  
Peter Seeberg, lektor, Center for 

Mellemøststudier, Syddansk Uni-

versitet

Holdnr: 1921-026

Dato: 6 mandage, start 16/9

Tid: 19.00-21.00

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 

5230 Odense M

INDBLIK I ASIEN

Asien er både klodens største og mest be-

folkningsrige kontinent og besidder en 

enorm spændvidde. Regionen rummer alt 

fra verdens bedste studerende, voksende 

middelklasser og vækst til nogle af verdens 

fattigste lande, aldrende befolkninger, mili-

tærkonflikter, terror, naturkatastrofer og kli-

maudfordringer. Men hvordan ser forholdene 

ud i de enkelte lande og regioner i Asien? Og 

hvordan forholder de sig til hinanden? Indien 

oplever fortsat vækst og er for alvor ved at 

melde sig på banen i forhold til Asiens andre 

store spillere Kina og Japan. Japan er stadig 

verdens tredjestørste økonomi, men bliver 

stærkt udfordret af Kina, som spiller en sta-

dig mere dominerende økonomisk og sikker-

hedspolitisk rolle i hele regionen. I Thailand 

strammer det militære regime grebet om be-

folkningen, konflikten mellem Nord- og Syd-

korea lurer under forsoningens overflade, og 

den rivende udvikling og demokratiserings-

processen i Myanmar både skaber nye mu-

ligheder og usikkerheder for befolkningen. 

Dertil kommer Ruslands stadige domine-

rende rolle i de tidligere Sovjetrepublikker i 

Centralasien, samtidig med at Kina bygger 

sin nye Silkevej fra Kina til Europa.

23/09  Thailand. Mikkel Tofte Jørgensen, 

forfatter og kommentator, Thai-

land-ekspert

30/09  Centralasien. Maria Louw, lektor i 

antropologi, Aarhus Universitet

07/10  Kina. Mette Thunø, lektor i kinastu-

dier, Aarhus Universitet

21/10  Japan. Annette Skovsted Hansen, 

lektor i japanstudier og historie, 

Aarhus Universitet

28/10  Nordkorea. Kåre Bluitgen, forfatter

04/11  Indien. Jørgen Dige Pedersen, lektor 

i statskundskab, Aarhus Universitet

11/11  Myanmar. Annika Pohl Harrison, 

ph.d.-studerende i antropologi, 

Aarhus Universitet

Holdnr: 1921-127

Dato: 7 mandage, start 23/9

Tid: 18.15-20.00

Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 

 5230 Odense M

CHRISTIANSBORG  
EFTER VALGET

Et folketingsvalg nulstiller det po-

litiske ur. Den demokratiske proces 

skal genstartes. Balancen i Folke-

tinget kan have forskubbet sig, så 

en ny regering tager over. Selv hvis 

den siddende regering får mulighed 

for at fortsætte, kan den være tvun-

get til at berede sig på nye konstel-

lationer. Sikkert er det også, at nye 

navne dukker op på det politiske 

fundament, og at det vil sætte sit 

præg på den nye valgperiode. Få et 

kig ind bag Christiansborgs mure, 

når forskerne ruller tæppet op og 

forklarer, hvad der sker, når valget 

er overstået og mandaterne fordelt.

24/09  Ministre forgår, embeds-
mænd består? Jørgen 

Grønnegaard Christensen, 

professor emeritus

01/10  Interesseorganisationerne 
efter valget: Fra medie-
kampagne til direkte 
lobbyisme. Anne Skorkjær 

Binderkrantz, professor 

i statskundskab, Aarhus 

Universitet

08/10  Den partiinterne magtfor-
deling før og efter valg. 
Helene Helboe Pedersen, 

lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

22/10  Valgets politiske psyko-
logi: Forføres vælgerne 
af politikerne? Mathias 

Osmundsen, adjunkt, ph.d. 

i statskundskab, Aarhus 

Universitet

05/11  Bestemmer medierne, 
hvem der vinder valget? 
Christoffer Green-Peder-

sen, professor, Aarhus 

Universitet

Holdnr: 1921-071

Dato: 5 tirsdage, start 24/9

Tid: 18.30-20.15

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campus-

vej 55, 5230 Odense M

SAMFUND OG VERDEN 27

Har du fundet et 
spændende forløb? 
Tilmeld dig på
fuodense.dk



TYSKLAND 360 GRADER

Efter valget af Trump i USA er Tyskland ble-

vet kaldt for den nye leder af den frie verden. 

Og zoomer vi ind på vores eget lille land, er 

Danmarks historie vævet tæt sammen med 

vores tyske nabos. Det mærkelige er dog, 

at vi kun ved ganske lidt om dette land, der 

politisk som kulturelt, er blevet meget vigtigt 

for os. Tag med på en kulturhistorisk rejse 

gennem Tyskland i selskab med blandt andre 

Goethe, Kant, Bismarck, Mies van der Rohe 

– og Merkel. Forelæserne leder os gennem 

de vigtige strømninger inden for tysk histo-

rie, samfund, politik, tænkning og kultur, og 

retter hver især blikket mod vigtige milepæle 

inden for deres felt. Få seks eksperters bud 

på, hvad man bare MÅ vide om landet lige 

syd for os.

23/10  Tysk politik og samfund i dag. 
Thomas Wegener Friis, ph.d., Center 

for koldkrigsstudier, Institut for 

Historie, Syddansk Universitet

30/10  Tysklands moderne historie.  
Martin Amitsbøll Husted, cand.mag. 

i filosofi, samfundsfag og historie.

06/11  Litteratur. Rasmus Vangshardt, 

ph.d.-stipendiat, Institut for Littera-

tur og Institut for Historie,  

Syddansk Universitet

13/11  Filosofi.  
Søren Harnow Klausen, professor, 

dr.phil., Syddansk Universitet

20/11  Kunst. Dea Schou, ph.d.-studerende 

ved Institut for Kulturvidenskaber, 

Syddansk Universitet

27/11  Arkitektur, byplanlægning og design. 
Hans Christian Post, postdoc,  

Syddansk Universitet

Holdnr: 1921-148

Dato: 6 onsdage, start 23/10

Tid: 18.45-20.30

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55,  

5230 Odense M

FORSTÅ TRUMPS USA

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 

holdninger, som virker i modstrid med amerikanernes stolte traditioner for demokrati og 

idealer om et velfungerende multikulturelt samfund. I denne forelæsningsrække vil syv 

forskere kaste lys over det amerikanske samfund anno 2019 og analysere de sociale, kul-

turelle og samfundsmæssige tendenser, der gav Trump sejren. 

31/10  Det globale USA: Immigration og multikulturalisme. Jørn Brøndal, professor, 

Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet

07/11  Women’s March, Ivanka og kampen om kvinderne. Clara Juncker, ph.d., dr.phil., 

lektor, Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet

14/11  Amerikanske maskuliniteter. Thomas Ærvold Bjerre, lektor, Center for Ameri-

kanske Studier, Syddansk Universitet

21/11  NFL som politisk kampplads. Anders Bo Rasmussen, lektor, Center for Ameri-

kanske Studier, Syddansk Universitet

28/11  Hillbillies – USA’s hvide underklasse. Marianne Kongerslev, ekstern lektor, 

Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet

05/12  Den amerikanske højrefløj. Niels Bjerre-Poulsen, lektor, Center for Amerikanske 

Studier, Syddansk Universitet

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

Holdnr: 1921-160

Dato: 7 torsdage, start 31/10

Tid: 19.00-20.45

Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 

VÆKSTØKONOMI OG VIRKELIGHED

Der sættes sjældent spørgsmålstegn ved nødvendigheden af økonomisk vækst. Ifølge 

økonomisk teori, kan et velfungerende marked bidrage effektivt til at sikre varig vækst 

i BNP til fordel for alle. Men vores erfaringer fra den reale verden giver et noget andet 

billede: stigende ulighed, mindsket velfærd og øget miljø- og klimabelastning er ofte kon-

sekvenserne. Hvordan kan disse forhold inddrages i de økonomiske modeller og dermed 

indgå med større vægt i den økonomiske og politiske rådgivning - og til fordel for alle? 

Rækken er baseret på Jesper Jespersens essaysamling ’Vækstøkonomi på vildspor’ (Jen-

sen & Dalgaard 2019).

20/11  Hvorfor er økonomer uenige om ’vækst’? 
27/11  Vækst uden velfærd
04/12  EU-samarbejdet: løsning eller problem?
 11/12  Hvilke grænser for vækst: økonomisk, politisk og miljømæssigt?

Holdnr: 1921-157

Jesper Jespersen, professor i økonomi, Roskilde Universitet

Dato: 4 onsdage, start 20/11

Tid: 18.15-20.00

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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’Den store Gatsby’ er et kærlighedsdrama om begær, bedrag, magt og moral af forfatteren Fran-

cis Scott Fitzgerald. Velkommen til de brølende 1920’ere. New York boomer af dollars, dekaden-

ce og store drømme. Den forsigtige Nick flytter fra Midtvesten til Østkysten for at blive børsmægler 

og få en bid af New Yorks opsving. Her møder han den gådefulde gentleman, Jay Gatsby, der inviterer 

ham til glamourøse fester i sit pompøse palæ. Gatsbys eneste mål er at blive rig, så han kan genvinde 

sin tabte kærlighed, sydstatsskønheden Daisy, der er gift med den brutale skørtejæger Tom Buchanan.  

Med Nicks hjælp genopstår romancen mellem Daisy og Gatsby, men bedst som kærligheden synes at over-

vinde alt, bliver de ramt af en skæbnesvanger tragedie. Med Danmarkspremieren på teaterforestillingen 

’Den store Gatsby’ bringer Odense Teater et af litteraturens største kærlighedsdramaer ind i et nyt århund-

rede og præsenterer en fængslende og ildevarslende mareridtsfortælling om bagsiden af den amerikanske 

drøm.

Introaften på Syddansk Universitet: Forelæsning ved Thomas Ærvold Bjerre, lektor, Center for Amerikanske 

Studier, Syddansk Universitet, onsdag d. 25/9 kl. 18.30-20.15.

Scenekantssamtale på Odense Teater: Onsdag d. 2 oktober kl. 17.15 - 17.45.

Aftensmad i Café og restaurant KONGENS HAVE: Efter scenekantssamtalen serveres en anretning med 

to slags halve wraps (med laks m. cremecheese og urter & pulled pork med coleslaw), vol au vent (små 

butterdejskurve med hønsesalat), kyllingespyd med teriyaki og sesam, små foccaciabrød med leverpaté + 

en valgfri drik.

Pause: I pausen serveres der små muffins og salte røgede mandler + 1 valgfri drik.

A-billet til teaterforestillingen: Onsdag d. 2. oktober kl. 19.30

Holdnr: 1921-162
Thomas Ærvold Bjerre, lektor, Center for Amerikanske studier, Syddansk Universitet
Dato: 2 onsdage, 25/9 og 2/10
Pris: 595 kr. inkl. teaterbillet, scenekantssamtale og middag med to gange valgfri drik
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55 og Odense Teater, Jernbanegade 21

Tag med i Odense Teater:  

Den store Gatsby
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professor 
hjælper med

 at finde

SDU-filosof Søren Harnow Klausen skriver modsvar til Brinkmann-kritik-

ken af vores jagt på lykken, for lykke og det gode liv er det allervigtigste 

for os mennesker, fastslår filosofiprofessoren. Nu er hans bog, om hvad 

lykken er, udkommet.

Strømmen af intellektuelle bøger, der kritiserer det moderne menneskes 

jagt på lykke og fokus på selvrealisering, har fået SDU-professor Søren 

Harnow Klausen op i det akademisk røde felt. For filosofiprofessoren er 

lykken og det gode liv noget af det allervigtigste for os mennesker, og 

derfor giver han i ny bog svar på, hvad lykken er. 

– Det har igennem årene hidset mig op, at mange akademikere har en ten-

dens til at tale udenom, når det kommer til lykke. Og da vi nu ser en stærk 

strømning både i Danmark med Svend Brinkmann og internationalt, der 

slår et slag for, at vi skal tænke mindre over lykken, så var jeg simpelthen 

nødt til at komme til tasterne, for jeg er slet ikke enig,

fastslår professor Søren Harnow Klausen.  

Lykken får en chance til
I den nye bog På sporet af din lykke slår filosofiprofessoren et slag for 

at give lykken en chance til – både i livet og i samfundsdebatten. Bogen 

guider gennem eksempler fra både filosofi, musik og populærkultur som 

biografier og ugebladsbrevkasser vej til det gode liv. 

Man finder svar på, hvad lykke er i bogen. Det er dog ikke sådan, at man 

kan slå op på sidste side og læse svaret, men skal sætte svaret sammen 

af de byggeklodser, som jeg præsenterer meget klart. Bogen ta-

ler til den almindelige læser om et kompliceret emne som lykke. 

Derfor går jeg længere, end jeg plejer og siger noget forholdsvis 

direkte om, hvordan man bedst kan leve sit liv. Men det forbliver 

også en sandhed, at den enkeltes lykke i detaljer må den enkelte 

tage vare på.

Tommelfingerregler til det gode liv
Hvor Brinkmann giver en syv-trins-guide til at stå fast, så præ-

senterer professor Søren Harnow Klausen i bogen tre tommelfin-

gerregler, der kan hjælpe til et mere lykkeligt liv. 

 

1. Gode oplevelser er ikke at foragte 

– Gode oplevelser er ofte et fy-ord, når akademikere beskæftiger 

sig med lykken. Det opfattes som noget hurtigt og overfladisk, 

der formentlig indebærer, at man spiser for meget mad og kører 

i hurtige biler, der forurener. Men det er en alt for snæver forstå-

else, man er nødt til at se gode oplevelser i deres sammenhæng. 

2. Emotioner er meget vigtige, men bliver ofte overset 

– Vores baggrundsagtige psykiske tilstande, eksempelvis i forhol-

til tryghed, er meget vigtige for vores velbefindende. Men det per-

spektiv er blevet overset, både akademisk og blandt almindelige 

mennesker. Det er et dobbeltproblem, hvis det betyder rigtig me-

get, at folk faktisk ikke kender ikke deres egen lykke eller ulykke. 
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MØD FORSKEREN 
Professor Søren Harnow Klausen forsker i filosofi og bl.a. vel-

færd og lykke ved Institut på Kulturvidenskaber på SDU. Han 

står i spidsen for Velux-projektet Ældrevelfærd og alkohol – en 

vanskelig cocktail, et tværfagligt SDU-projekt, der bistår Vej-

le Kommunes ældrepleje i forhold til problematikker omkring 

ældre og alkohol. Og har netop skrevet bogen På sporet af din 

lykke – guide til det gode liv. 

3. Man skal blive sig selv 

– Man skal stræbe efter en god sammenhæng mellem 

ens selvforståelse og det, man går og gør For det er 

skidt for én, når det ikke stemmer overens. Til eksem-

pel kan nævnes Bo Lidegaards biografi om tidligere 

statsminister Jens Otto Kragh, der aldrig rigtig blev 

lykkelig. Det gik så godt, men det var faktisk skidt, fordi 

han ikke kom overens med sig selv.  

Brug for eget kompas
Netop derfor opponerer professor Søren Harnow Klau-

sen i sin nye bog mod ideerne om at iføre sig nej-hat-

ten, undertrykke sine følelser og være mere optaget af 

fællesskabet end sig selv: 

– At ville være noget for andre først og fremmest er en 

meget usikker satsning, som meget vel kan ende med, 

at man får et mindre lykkeligt liv. For man kan sjældent 

gøre noget for andre, hvis man ikke selv er nogenlun-

de godt kørende. Desuden opfatter jeg ikke verden 

og fællesskabet i dag som så perfekt, at vi bare kan 

overgive os til det uden at have et eget kompas, som 

ligger hos os selv, siger filosofiprofessoren Søren Har-

now Klausen understreger samtidig, at man ikke skal 

forvente nogen hurtige fix i forhold til at finde lykken, 

når man har læst hans bog. Det er netop hele pointen, 

at lykken ikke findes i et eller flere leveråd, men skal 

være selvgjort.  
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”Lykken er 
noget, man 
arbejder sig 
henimod”
Professor Søren Harnow Klausen, 
Institut for Kulturvidenskaber

Lykken er noget,  man arbejder sig henimod. Der ligger 

i at blive sig selv, at man hen ad vejen prøver at justere 

det man gør, til den man er, og det, man tror på eller 

omvendt. Det er en slags trial and error-proces, hvor 

omgivelsernes feedback spiller en stor rolle. Det hører 

med til at finde sig selv, at man nogle gange træffer 

nogle mærkelige valg, lærer af det og har processen 

med i bagagen. 

Søren Harnow Klausens bog På sporet af din lykke ud-

kom i efteråret 2018 på Akademisk Forlag.

FILOSOFFEN OM DAN-
MARK SOM VERDENS 
LYKKELIGSTE LAND
  – Jeg har det grundlæggende ambivalent med lykkemålinger 

på befolkningsniveau, fordi de alle baserer sig på selvrappor-

tering og går ud fra, at folk selv kender deres lykke.

– Men pointen er, at vi ikke altid kender vores egen lykke; folk 

kan sagtens sige, at de har det godt, men man kan jo se på an-

sigtsfarve og kropssprog, at de ikke har det særlig godt. Man-

ge føler en forpligtelse til at sige, at de har det bedre, end de 

egentlig har. Det viser begrænsningerne i målingerne. 



Naturvidenskab 
og teknologi

PÅ BESØG I FLAGERMUSEKÆLDEREN

På Biologisk Institut forskes der i, hvordan flagermus orienterer 

sig og fanger bytte i nattens mørke ved hjælp af ekkoer fra 

lyde, de selv udsender. De spørgsmål, biologerne stiller, hører 

ind under det, man kalder grundforskning – og hvad kan det så 

bruges til? Kom med biolog Lasse Jakobsen i kælderen, hils på 

flagermusene, og få et indblik i forskningen og anvendelsen af 

den – hvis du tør …

Holdnr: 1921-175

Lasse Jakobsen, lektor, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Dato: Onsdag 18/9

Tid: 18.30-20.45

Pris: 230 kr. Studerende: 115 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

MÅNELANDINGEN 1969: ET LILLE SKRIDT  
FOR MENNESKET

”Et lille skridt for mennesket – et stort spring for menneskeheden”. De fle-

ste kender Neil Armstrongs berømte ord, fra da han tog sit første skridt på 

Månen i 1969. I 2019 er det 50 år siden, at to amerikanske astronauter lan-

dede med Apollo 11 på Månens overflade. Siden har der ad flere omgange 

været sået tvivl om månelandingen, og mange mener, at den aldrig fandt 

sted. Denne aften markerer vi derfor månelandingens 50 års jubilæum. 

Astrofysiker Ole Eggers Bjælde gør dig klogere på den ostelignende Måne 

og månelandingen. Fandt den mon sted? Hvorfor har ture til Månen været 

sparsomme siden? Hvad finder vi på Månen? Hvilken betydning har den 

for os her på Jorden? Og hvorfor har Jorden kun én måne, mens Jupiter 

og Saturn har mere end 60? Få svar på de mange spørgsmål og se Månen 

i et helt nyt lys, når vi tager 50 år tilbage i tiden.

Holdnr: 1921-117

Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

Dato: Onsdag 25/9

Tid: 18.00-19.45

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Sted: Karen Brahe Auditoriet i Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 

5000 Odense C



Naturvidenskab 
og teknologi

DEN GENETISKE REVOLUTION

Det er blot 65 år siden, de to videnskabsmænd Watson og 

Crick løste gåden om DNA-strukturen, koden for vores arvemas-

se. Et banebrydende punkt for den genetiske forskning. Heref-

ter eksploderede studiet af genernes sammenhæng med vores 

sundhed og sygdom, og forskningen har åbnet op for en helt 

ny medicinsk anvendelse af genetikken. I takt med de seneste 

års teknologiske udvikling befinder vi os i dag i ”den genetiske 

revolution”, hvor genteknologien er blevet hvermandseje, og vi 

kan alle få lavet en personlig analyse, der afslører vores særlige 

genetiske træk. Vi kan fx undersøge risikoen for at blive syge 

i fremtiden eller ved hjælp af fosterdiagnostik få mulighed for 

at fravælge børn med alvorlige sygdomme. Hør om opdagelsen 

af genetikken, udviklingen i 1900-tallet, og om, hvor vi er i dag. 

Den genetiske revolution er i gang, og perspektiverne er enorme.

16/09  Opdagelsen af arvemassen. Tobias Wang Nielsen, 

professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet

23/09  Studiet af menneskets kromosomer. Peter K.A. 

Jensen, klinisk lektor i human genetik og overlæge, 

Aarhus Universitet

30/09  Den genetiske kode. Uffe Birk Jensen, lærestolspro-

fessor i klinisk genetik, Aarhus Universitet

07/10  Genterapi og forbedring af mennesket. Thomas 

Vorup-Jensen, professor i biomedicin, Aarhus Universitet

Holdnr: 1921-076

Dato: 4 mandage, start 16/9

Tid: 18.30-20.15

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

VÆRD AT VIDE OM UNIVERSET

De fleste af os har nok prøvet at kigge ud i det enorme Uni-

vers og stillet os selv spørgsmål som: Hvad består en stjerne 

af? Hvor mange galakser findes der? Hvordan blev Jorden 

dannet? Der findes uendeligt mange spørgsmål om Universet, 

men hvor meget ved vi egentlig om det store rum omkring os? 

Universet har forundret og fascineret adskillige generationer 

af astronomer, og vi bliver hele tiden klogere. Men der er sta-

dig mange ubesvarede spørgsmål. Kom med på en spændende 

rejse, når fire forskere gør dig klogere på alt det, vi nu ved om 

Universets bestanddele. Forløbet er for dig, der gerne vil have 

styrket din basale viden om astronomi og for dig, der gerne vil 

høre mere om de nyeste forskningsresultater. Tilrettelægger: 

Ole Eggers Bjælde.

19/09  Galakser. Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og under-

visningsudvikler, Aarhus Universitet

26/09  Planeter. Mads Fredslund Andersen, SONG manager 

og astrofysiker ved Stellar Astrophysics Centre,  

Aarhus Universitet

03/10  Stjerner. Majken Brahe Ellegaard Christensen, cand. 

scient. i astrofysik, Astronomicca

10/10  Jorden og Solen. Christoffer Karoff, lektor i astronomi, 

Aarhus Universitet

Holdnr: 1921-044

Dato: 4 torsdage, start 19/9

Tid: 18.30-20.15

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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Tilmeld dig 
på hjemmesiden 
fuodense.dk

FOSSILER – DERES DANNELSE 
OG BETYDNING FOR VORES 
FORSTÅELSE AF JORDENS 
HISTORIE

Nu om dage tolker vi fossilerne som rester 

af fortidens dyr og planter samt de spor, de 

måtte have efterladt sig. Sådan har det ikke 

altid været. I Middelalderen har man tolket 

fossile knogler som rester af ”lindorme”, 

drager, enhjørninge og andre fabelvæsener 

og også tolket forstenede søpindsvin og 

”vættelys” på vidt forskellige måder. Også 

gennem renæssancen og i nyere tid har ge-

ologien udkæmpet en lang kamp med den 

kristne kirke. Kampen mellem troen på ska-

belse (kreation) og evolution fortsætter sta-

dig mange steder i verden i dag. Geologien 

rummer nu en detaljeret viden om fossiler-

nes natur og deres rolle i fortidens økosyste-

mer, men udforskningen er langtfra afsluttet 

endnu. Vi mangler således stadig at forstå 

de omfattende biologiske kriser (masseud-

døens-faser), som fx Perm-/Trias-grænsen 

og Kridt-Palæogen-grænsen – emner, som 

stadig er højaktuelle i den geologiske debat.

Holdnr: 1921-210

Palle Gravesen, museumsinspektør, senior-

forsker

Dato: Lørdag 16/11 og søndag 17/11

Tid: 10.00-16.00

Pris: 780 kr. Studerende: 730 kr.

Sted: Davinde Stenmuseum, Udlodgyden 52, 

5220 Odense SØ

KVANTEBANDITTERNES MYSTISKE UNIVERS OG DE 
UFORUDSIGELIGE PARTIKLER!

Kvantebanditterne kommer og fortæller om kvanteuniversets hemmeligheder! Thomas 

Ryttov og Sofie Gregersen dykker ned i universets mindste bestanddele og forklarer, hvor-

dan universet består af individuelle partikler med forskellige egenskaber – og de vil vise, 

at i visse tilfælde er disse egenskaber stik imod vores menneskelige intuition. Kvanteban-

ditterne fortæller om GUT, partikelfysik og kvantemekanik. De zoomer ind på de enkelte 

atomer og ser, at der gælder nogle helt andre regler, end dem vi er vant til i den konkrete 

fysiske verden. Samtidig viser de overraskende eksperimenter, som antyder, at verden 

måske ikke helt er, som vi går rundt og tror til daglig!

Holdnr: 1921-176

Sofie Gregersen, cand.scient i fysik, outreachkoordinator, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, 

Syddansk Universitet og Thomas Ryttov, lektor, ph.d., Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, 

Syddansk Universitet

Dato: Tirsdag 26/11

Tid: 18.15-20.15

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

DA MENNESKET BLEV MENNESKE

Mennesket er enestående. Få indblik i, hvordan mennesket på kort tid – i udviklingsmæssig 

forstand på én nat – ændrede sig fra at være et ganske almindeligt pattedyr til at blive 

Jordens mest dominerende art. Tag med på en fantastisk rejse gennem menneskets historie, 

og hør om, hvordan mennesket blev menneske. Forelæsningerne fortæller om menneskets 

oprindelse og udvikling fra aber over menneskeaber, abemennesker og neandertalerne til 

moderne mennesker. Vi ser også på udviklingen af vores mentale egenskaber, vores koloni-

sering af kloden og udviklingen fra jæger-samler-samfund til moderne storbysamfund. Fore-

læsningerne bygger på Peter K.A. Jensens bog ’Da mennesket blev menneske’ (Gyldendal).

Holdnr: 1921-066

Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i human genetik og overlæge, Aarhus Universitet

Dato: Lørdag 30/11

Tid: 11.00-15.00

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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Salamanca og Avila i Nordspanien 

Tag med på to oplevelsesmættede rejser til hhv. 

Salamanca og Avila i Spanien.Provinserne Sal-

amanca og Avila i Regionen Castilla y León i det 

nordlige Centralspanien udgøres landskabeligt 

af højsletter afbrudt af en række mindre bjerg-

massiver. Salamanca provinsen, der mod vest af-

grænses af Portugal, ligger på det vestlige hjørne 

af det vidtstrakte Castilianske plateau kendt som 

’Meseta Castellana’. Mod syd og sydøst afgrænses 

de to provinser af bjergkæden Sierra de Gredos. 

Klimaet er påvirket af beliggenheden på ’Meseta 

Castillana’. Vintrene er kølige og somrene varme 

til meget varme. Ved forårstide og i den tidlige 

sommer er landskabet præget af en yppig flora 

og rig på insekter og fugleliv – et markant sær-

kende for store dele af Spanien. Floraen på den 

Iberiske halvø er særdeles artsrig og takket være 

lang tids relativ isolation rummer den talrige en-

demer. Store dele af ’La Meseta’ henligger uop-

dyrket med muligheder for store naturoplevelser. 

Tidspunkt: 1) Forårsrejse med udrejse den 20. april. 

2) Forsommerrejse med udrejse den 24. maj.  

Rejseleder/guider: Gennemgående rejseleder er 

botaniker, naturvejleder Flemming Thorning-Lund.

Praktisk: Der flyves med KLM fra danske lufthavne 

til Madrid via Amsterdam. I Spanien vil al transport 

foregå i robuste 8 personers minibusser. Al faglig for-

midling vil foregå udenfor busserne. Samtlige målti-

der er inkluderet i rejsens pris. Max. 9 deltagere.

Pris: Vejl. pris på dobbeltværelse: Kr. 17.950.

Information om rejser og tilmelding:

Folkeuniversitetet i Aalborg
www.fuaalborg.dk
Tlf. 98167500
Mail: info@fuaalborg.dk

Natur- og kulturhistoriske rejser i 2020

Kunst og musik i Wien

Tag med på en kunst- og musikrej-

se til Østrigs historiske hovedstad, 

Wien. Byen bliver kaldt for musik-

kens verdenshovedstad. I mere end 

3 århundreder har den været det 

absolutte centrum for den europæ-

iske musikkultur. Mozart var her; 

Schubert, Brahms og Mahler var her. 

Byen har fra kejsertiden den gamle 

opera, i dag kaldet Wiener Sta-

atsoper. Desuden flere prominente 

symfoniorkestre, først og fremmest 

Wiener Philharmonikerne. Vi skal på 

rejsen opleve en opera i ”den gyldne 

sal”. Rejsen byder på en lang række 

kunstoplevelser. Vi skal besøge bl.a. 

Museum Belvedere 21, der rummer 

en stor samling af den østrigske 

kunstner Gustav Klimts værker,  

Hundertwasserhaus, tegnet af Fri-

edensreich Hundertwasser og det 

fantastiske museum Albertina.

Rejseledere: Kunsthistoriker Maria 

Stensgård og musikhistoriker Rolf 

Ruggaard.

Praktisk: Flyrejse i april/maj 2020  

fra Aalborg.

Kunst og natur på 
Færøerne

Færøerne er et vidunderligt øri-

ge som byder på natur, kunst og 

kulturoplevelser helt ud over det 

sædvanlige. På rejsen vil flora, fau-

na og geologi blive nærstuderet og 

undervejs bliver der flere sejlture, 

da det ganske enkelt er den ene-

ste transportform mange steder. 

Der besøges flere billedkunstnere i 

deres atelier og forfattere på deres 

bopæl, ligesom vi selvsagt skal be-

søge William Heinesens hus, som nu 

er museum. Også Færøernes eneste 

kunstmuseum, Listasavn Færoya, 

i Torshavn gæster vi. Det er også i 

Torshavn det anerkendte, grafiske 

værksted Steinprint er placeret, 

som vi skal besøge. Et besøg i Nor-

dens Hus  bliver også muligt.

Rejseledere: Botaniker, naturvej-

leder Flemming Thorning-Lund og 

cand.mag., kunsthistoriker Maria 

Stensgård.

Praktisk: Flyrejse i september 2020 

fra Aalborg. 
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Psykologi og  
sundhed

NÅR ALKOHOL TAGER OVER  
– HVAD GØR DU SOM PÅRØRENDE?

Alkohol er en stor del af den danske kultur og nydes i mange sammen-

hænge i alle dele af samfundet. For nogle tager brugen af alkohol des-

værre overhånd. Det kan have en stor indvirkning på hverdagen og på  

familien og omgivelserne for den, der drikker lidt for meget. Til denne 

temaaften vil lektor Anette Søgaard fortælle om de dilemmaer pårøren-

de til en person, der drikker for meget, går igennem. Hun vil ligeledes 

fortælle om et nyt forskningsprojekt for pårørende, hvor der ikke bliver 

brugt en konfronterende tilgang overfor den drikkende, men hvor man 

har fokus på at øge trivslen for både den pårørende og den der drikker, 

og derved kan man bedre hjælpe vedkommende i behandling. Anden 

del af temaftenen vil handle om hjælpen til den drikkende. Hvad kan 

man gøre? Hvordan virker og foregår alkoholbehandling i Danmark? 

Evidensen viser, at der er god hjælp at hente.

Holdnr: 1921-212

Anette Søgaard Nielsen, lektor og projektdirektør ved Enheden for Klinisk 

Alkoholforskning, Syddansk Universitet

Dato: Mandag 9/9

Tid: 17.30-21.15

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

SLIP BEKYMRINGERNE

Hvad nu hvis det går galt? Hvad mente hun med det? Det er 

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

ved at bearbejde dem. Vi taler, tænker og analyserer i et forsøg 

på at tømme rygsækken for dårlig bagage. Men psyken skal 

ikke betragtes som en rygsæk. Ifølge banebrydende ny forsk-

ning inden for metakognitiv terapi bør sindet i stedet betragtes 

som en si, hvor alt passerer, med mindre vi selv aktivt vælger 

at holde fast i det. Hvis vi bruger mange timer dagligt på at 

spekulere og bekymre os om, hvordan vi skal løse et problem, 

tapper vi os selv for energi og livsglæde. Vi bør i stedet foku-

sere på at tage styring med og begrænse vores tanker. Brug 

denne aften som en introduktion til metakognitiv terapi, og få 

øvelser til at arbejde med at løse konkrete bekymringer. Vi ser 

på den metakognitive metode, som blandt andet bogen ’Lev 

mere, tænk mindre’ (Politikens forlag) er baseret på. 

Holdnr: 1921-152

Maiken Lykke Christiansen, McT-I certificeret psykolog

Dato: Onsdag 11/9

Tid: 17.30-21.30

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M



ALT HVAD DU BØR VIDE OM PSYKOLOGI

Hvordan fungerer menneskets hukommelse, hvad påvirker vo-

res sociale adfærd, og hvordan udvikles vores personlighed? 

Psykologi handler om at forklare, hvorfor vi mennesker oplever, 

føler, tænker, handler og udvikler os, som vi gør. Få indblik i de 

vigtigste milepæle inden for psykologi, og bliv introduceret til 

den nyeste viden på området. Forelæsningerne giver desuden 

redskaber til refleksion og analyse af psykologiske problem-

stillinger. Bliv klogere på dig selv, og få en bedre forståelse og 

respekt for menneskers forskelligheder.

10/09  Kognitionspsykologi. Dorthe Kirkegaard Thomsen, 

professor i kognitionspsykologi, Aarhus Universitet

17/09  Læringspsykologi. Frans Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus Universitet

24/09  Socialpsykologi. Inger Glavind Bo, lektor i socialpsy-

kologi, Aalborg Universitet

01/10  Udviklingspsykologi. Peter Krøjgaard, professor i 

udviklingspsykologi, Aarhus Universitet

08/10  Anvendt psykologi. Thomas Koester, cand.psych., 

FORCE Technology, Afdelingen for Anvendt Psykolo-

gi, FORCE Technology

22/10  Personlighedspsykologi. Ole Michael Spaten, lektor i 

personlighedspsykologi, Aalborg Universitet

Holdnr: 1921-115

Dato: 6 tirsdage, start 10/9

Tid: 18.30-20.15

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

PAUSEN UNDER PRES – PAUSENS 
BETYDNING FOR HJERNEN, LÆRING  
OG TRIVSEL

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

stoppe op. Vi bliver stressede og syge, vi lærer og arbejder dår-

ligere – hele vores kognitive potentiale lider under dette evige 

jag. Vi bilder os ganske vist ind, at vi stopper op og giver plads 

til os selv, men gør vi nu også det? På forløbet ser vi nærmere 

på vores kognitive funktioner og vores læring. Vi vil udforske 

konsekvenserne af den pauseløse hverdag. Vi vil også tage fat 

i den ægte pause, hjernepausen, og dens betydning for vores 

dagligdag og tankevirksomhed. Deltagerne vil få masser af råd 

og teknikker til at få lagt pauser ind i hverdagen – trods tids-

pres og tidsnød.

Holdnr: 1921-046

Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, Aarhus Univer-

sitet, Lærke Egefjord, læge, forfatter og billedkunstner, Aarhus 

Universitet

Dato: Lørdag 30/11

Tid: 10.15-16.15

Pris: 510 kr. Studerende: 270 kr. inkl. kaffe og kage

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

TILBAGE TIL SAMTALEN

Vi lever i en tid med hurtig og ofte overfladisk onlinekommunikation. Vi 

har mulighed for, at være til stede i op til flere samtaler på én gang – på 

mailen, Facebook og via sms. Med dette forløb sætter vi spot på den dybe, 

fokuserede og nærværende samtale, og undersøger, hvordan den bidra-

ger til hverdagsliv og arbejdsliv. Det er både en kunst og en videnskab at 

samtale. Så hvordan gør man, og hvad kan samtalen? Hvornår bliver den 

berigende for alle, giver nye indsigter, færre misforståelser og knytter tæt-

tere bånd? Tre eksperter giver dig tre forskellige vinkler på samtalen. Hør 

om det filosofiske grundlag, psykologiens værktøjer og få indblik i den 

professionelle samtale, hvor vi bl.a. dykker ned i samtalens rolle i forbin-

delse med møder. Hør om forskellen mellem møder, hvor alle går klogere 

hjem og møder, hvor alle spilder deres tid. Vær med, og styrk samtalen 

med dine venner, din partner, nye bekendtskaber eller professionelt.

 23/09  Filosofien og samtalen. Peter Wolsing, lektor, ph.d.,  

Syddansk Universitet

 30/09  Samskabende møder – den professionelle samtale.  
Linda Greve, ph.d. i virksomhedskommunikation og  

undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

 07/10  Psykologiens teorier og værktøjer til den gode samtale.  
Asger Neumann, psykolog og ekstern lektor i psykologi, Aar-

hus Universitet

Holdnr: 1921-073

Dato: 3 mandage, start 23/9

Tid: 19.00-20.45

Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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EN GOD MAVEFORNEMMELSE – BAKTERIER

I vores tarmsystem lever der omkring 1,5 kg bakterier. Disse 

bakterier lever i et tæt fællesskab med os som vært. Ved at 

sikre bakterierne et gunstigt og næringsrigt miljø, udfører 

bakterierne til gengæld en række livsvigtige funktioner for os. 

Bl.a. hjælper de os med at nedbryde og optage næringsstof-

fer, bidrager til dannelse af visse vitaminer og hormoner og er 

således afgørende for vores daglige liv. Vi har alle vores egen 

unikke bakteriesammensætning, som beskytter os mod syg-

dom. Dog tyder nyere forskning på, at en ugunstig sammen-

sætning af disse bakterier er forbundet med en række tilstan-

de og livstilssygdomme som fedme eller type 2-diabetes. Bliv 

klogere på, hvilken betydning tarmens bakterier har for vores 

sundhed og sygdomme, og hør mere om, hvordan påvirkning 

af tarmens bakteriesammensætning kan være en del af fremti-

dens behandlingsformer. 

25/09  Hvad er bakterier? Andrea Holst, cand.scient. og 

ph.d.-studerende ved DTU FOOD, forskningsgruppen 

for tarmbakterier og sundhed.

02/10  Tarmens bakterier og kost. Camilla Dalby Hansen, 

læge og ph.d.-studerende på FLASH – Center for 

Leverforskning på SDU og OUH

09/10  Tarmens bakterier og sygdomme – muligheder for 
behandling ved/af bakterier. Ditlev Nytoft Rasmus-

sen, forsker på FLASH – Center for Leverforskning på 

SDU og OUH

Holdnr: 1921-072

Dato: 3 onsdage, start 25/9

Tid: 18.45-20.30

Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

SPIS BLODTRYKKET NED PÅ 14 DAGE

Hver femte voksne dansker har forhøjet blodtryk. Næsten lige 

så mange har problemer med kolesterol. Forhøjet blodtryk kal-

des også ”den stille dræber” og kan med tiden få fatale konse-

kvenser. Heldigvis kan du selv gøre meget for at få tallene ned, 

så du kan bruge mindre medicin, måske endda helt undvære 

pillerne. Din mad er helt afgørende. Læge Jerk W. Langer præ-

senterer i sin nyeste bog en måde ”at spise blodtrykket ned”, 

der i forhold til typisk dansk mad både kan forebygge, behand-

le og sommetider endda helbrede forhøjet blodtryk. Foredra-

get præsenterer principperne og forskningen bag de sunde 

spisevaner. Det sker på underholdende, spændende og lærerig 

vis. Undervejs kommer du op at stå, får mange praktiske råd, 

et par gode grin, et venligt skub bagi samt god mulighed for at 

stille spørgsmål.

Holdnr: 1921-106

Jerk W. Langer, læge og forfatter

Dato: Onsdag 2/10

Tid: 18.15-20.00

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

ALT HVAD DU BØR VIDE OM ANTI-
INFLAMMATORISK LEVEVIS

Bliv inspireret af kloge valg i hverdagen uden løftede pegefingre. Se 

yngre ud. Smid overflødige kg uden sult. Slip af med smerter. Få styr på 

blodsukker, gigt, hud, blodtryk, kolesterol, tarmflora og fordøjelse. Husk 

bedre. Få brug for mindre medicin. Lev længere og vær rask, glad og 

aktiv imens. Er du klar til den store forvandling? Det er aldrig for sent at 

hanke op i sit helbred. Tværtimod, siger læge og forfatter Jerk W. Lan-

ger, der har udviklet begrebet anti-inflammatorisk kost og denne dag 

viser dig, hvordan du gør med udgangspunkt i sin bog ’21 helbredende 

dage med antiinflammatorisk kost’. Undervejs kommer du op at stå, får 

mange praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi. Ingen tom-

me løfter eller alternativ snik-snak, men reel viden og konkrete løsnin-

ger. Samt god lejlighed til at stille alle de spørgsmål du vil. 

Holdnr: 1921-104

Jerk W. Langer, læge og forfatter

Dato: Lørdag 30/11

Tid: 10.00-14.00

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 

GIV SLIP PÅ PERFEKTIONISMEN

Hvad er det perfekte liv for dig? Tendenser som perfektionisme, hyper-

kompleksitet, stress og øget fokus på præstation kan gøre det vanskeligt 

at finde ro, balance og livskvalitet. Omvendt har vi aldrig haft bedre for-

udsætninger for at trives. Kom og hør om definitioner af perfektionisme, 

dens symptomer og årsager og bud på, hvordan tendensen til uhensigts-

mæssig perfektionisme kan forebygges og behandles. Få svar på, om du 

har tendens til perfektionisme. Lær at kende forskel, så du kan identifice-

re, hvornår det er en positiv drivkraft, og hvornår du snubler i den uhen-

sigtsmæssige perfektionismes tankefælder og handlemønstre. Tag din 

ambitiøse ven og/eller veninde, et familiemedlem eller kollega i hånden og 

find sammen veje ud af perfektionisme og opnå en bedre trivsel. 

 12/11  Perfektionismens ansigter og årsager
 19/11  Lær at tackle perfektionismen i følelser og i relationer
 26/11  Giv plads til flow og få blik for forventningspres
 03/12  Vær selvkærlig og få styr på tankefælderne
 10/12  Find ro i mindfulness og bliv bevidst om dine idealer
 17/12  Opdag dine styrker og styrk dig ud af stress

Holdnr: 1921-147

Sanne Østergaard Nissen, lektor på UC SYD med et forskningsprojekt om 

trivsel og perfektionisme

Dato: 6 tirsdage, start 12/11

Tid: 19.00-20.45

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Holdnr: 1922-181
Tid: Tirsdag 3/12, kl. 18.30-20.15 
Pris: 0 kr.
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Underviser: Majse Lind, postdoc i psykologi ved Det Frie Danske Forskningsforbund og Aarhus Universitet

Vidensfestival om 
Generationer
Æblet falder ikke langt fra stammen. Biologien blander sig i skæbnen, og barndommen præger voksenlivet. Samtidig er 
vi også børn af tiden, og får etiketter som Den fortabte generation, 68’erne, Generation Stress og X, Y og Z. Så hvad er 
det, der gør os til dem, vi er? Vær med, når den nationale vidensfestival Hearts & Minds sætter spot på ’Generationer’. 

HVAD HAR FORMET DIG? OM FLERE GENERATIONERS LIVSHISTORIER

En livshistorie er et menneskes personlige fortælling af fortid og nutid, der også peger ud i fremtiden. Når vi mennesker fortæller livshistorier, 

fremhenter og udvælger vi vigtige begivenheder og epoker fra vores liv. Og vi reflekterer over, hvordan begivenhederne på både godt og ondt 

har været med til at forme os til dem, vi er i dag. På den måde hænger vores livshistorie og identitet tæt sammen. Men vi er ikke kun påvirket af 

vores personlige livsbegivenheder, viser ny forskning. Faktisk har såkaldte intergenerationelle fortællinger fra fx vores forældres og bedstefor-

ældres liv også stor betydning for hvem, vi er. Bliv klogere på, hvordan og hvorfor intergenerationelle livshistorier har betydning for såvel vores 

identitet som vores velvære.
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DEN FANTASTISKE HJERNE

Den udgør 2% af kroppens vægt, men bruger 20% af kroppens energi og indeholder op mod en 

billion nerveceller, der er forbundet i et uhyre kompliceret netværk. Hver eneste dag har vi brug 

for at huske, lære og navigere i en verden fyldt med informationer. Det er kroppens suveræne 

kommandocenter, hjernen, der løser disse opgaver. Men hvordan fungerer hjernen egentlig? Hvilke 

dele af hjernen bruger vi hvornår, og hvorfor går det nogle gange galt? Hvorfor glemmer vi ofte de 

samme ting? Kan vi træne hjernen til at holde sig ung? Og hvorfor kan hjernen nogle gange spille 

os et puds? Syv af landets førende hjerneforskere giver dig svarene på spørgsmålene. 

 22/10  Introduktion til hjernen og hukommelsen. Albert Gjedde, professor i neurobiologi og 

farmakologi, Syddansk Universitet

 29/10  Hjernen og stress. Saga Steinmann Madsen, ph.d. fellow, Clinical Physiology and Nuclear 

Medicine, Syddansk Universitet

 05/11  Hjernen og motion. Jesper Lundbye-Jensen, lektor i neurofysiologi og motorisk kontrol, 

Københavns Universitet

 12/11  Menneskers og dyrs hjerner. Jakob Christensen-Dalsgaard, lektor, lic.scient., Syddansk 

Universitet

 19/11  Typiske og atypiske hjerner. Åsa Svenningsen, lektor i neurobiologisk forskning, Syd-

dansk Universitet

 26/11  Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, klinisk professor i neurofysiologi og overlæge, 

Glostrup Hospital og Københavns Universitet

 03/12  Hjernen og stamceller. Morten Meyer, associate professor, Institut for molekylær medicin, 

Syddansk Universitet

 10/12  Hjernen og læring. Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, Aarhus Universitet

Holdnr: 1921-082

Dato: 8 tirsdage, start 22/10

Tid: 18.45-20.30

Pris: 880 kr. Studerende: 440 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Holdnr: 1922-181
Tid: Tirsdag 3/12, kl. 18.30-20.15 
Pris: 0 kr.
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Underviser: Majse Lind, postdoc i psykologi ved Det Frie Danske Forskningsforbund og Aarhus Universitet

Vidensfestival om 
Generationer
Æblet falder ikke langt fra stammen. Biologien blander sig i skæbnen, og barndommen præger voksenlivet. Samtidig er 
vi også børn af tiden, og får etiketter som Den fortabte generation, 68’erne, Generation Stress og X, Y og Z. Så hvad er 
det, der gør os til dem, vi er? Vær med, når den nationale vidensfestival Hearts & Minds sætter spot på ’Generationer’. 

HVAD HAR FORMET DIG? OM FLERE GENERATIONERS LIVSHISTORIER

En livshistorie er et menneskes personlige fortælling af fortid og nutid, der også peger ud i fremtiden. Når vi mennesker fortæller livshistorier, 

fremhenter og udvælger vi vigtige begivenheder og epoker fra vores liv. Og vi reflekterer over, hvordan begivenhederne på både godt og ondt 

har været med til at forme os til dem, vi er i dag. På den måde hænger vores livshistorie og identitet tæt sammen. Men vi er ikke kun påvirket af 

vores personlige livsbegivenheder, viser ny forskning. Faktisk har såkaldte intergenerationelle fortællinger fra fx vores forældres og bedstefor-

ældres liv også stor betydning for hvem, vi er. Bliv klogere på, hvordan og hvorfor intergenerationelle livshistorier har betydning for såvel vores 

identitet som vores velvære.
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Kunst og 
arkitektur

TAG MED TIL ODENSES 
MIDDELALDERKIRKER

Tag med til Odense bys tre middelalderkirker: Skt. 

Knuds Kirke (domkirken), Skt. Hans Kirke og Vor Frue 

Kirke, der alle ligger i byens centrum. Undervejs vil vi 

kigge på de arkitektoniske og byplanmæssige forhold, 

der gør sig gældende for disse kirker, og bygninger-

ne vil blive indplaceret historisk med de specifikke 

stiltræk og kulturhistoriske forhold, der gjorde sig 

gældende i den tidlige middelalder, da kirkerne blev 

bygget. Turene giver mulighed for at komme tæt på 

bygningsværkerne og de mange fine kunstneriske 

detaljer, de rummer.

Holdnr: 1921-129

Birthe Svenstrup, cand.mag. i kunsthistorie

Dato: 3 mandage, start 16/9

Tid: 12.00-13.45

Pris: 420 kr. Studerende: 230 kr.

Sted: 16/09: Sankt Hans Kirke, Sankt Hans Plads 2, 23/09: 

Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 10, 30/09: Sankt Knuds 

Kirke - Odense Domkirke, Klosterbakken 2

KUNSTENS FYN

Se fire aktuelle udstillinger på de fynske kunstmuseer sammen med de kuratorer, 

der har skabt dem. Til efteråret kommer vi forbi Johannes Larsen Museet, Clay 

Keramikmuseum i Middelfart, Faaborg Museum og BRANDTS i Odense, og ser på 

værker indenfor genrerne fotokunst, maleri, keramik og arkitektur. OBS: Prisen er 

inklusiv entré til museerne.

17/09  Faaborg i blodet. Kunstnerkoloni 1880 - 1928. Eva Frellesvig, museums-

inspektør på Faaborg Museum

24/09  CERAMIC MOMENTUM – Staging the Object. Susanne Bruhn, kurator, 

Clay Keramikmuseum Danmark

 01/10  FUGL 2019. Troels Malthe Borch, museumsinspektør, Østfyns Museer

 08/10  Hugo Pratt - Corto Maltese. Mads Damsbo, direktør, Brandts

Holdnr: 1921-054

Dato: 4 tirsdage, start 17/9

Tid: 10.00-11.30

Pris: 520 kr.

Sted: 17/09: Faaborg Museum, Grønnegade 75, 24/09: Clay Keramikmuseum Dan-

mark, Grimmerhus Kongebrovej 42, 1/10: Johannes Larsen Museet, Møllebakken 14, 

8/10: BRANDTS, Brandts Torv 1



FRIDA KAHLO

Frida Kahlo var allerede i levende live en legende. Inspireret af 

mexicansk folkekunst og magisk realisme skabte hun ekstra-

ordinært personlige og hudløse billeder. Igennem dem får vi 

indsigt i hendes farverige, dramatiske og smertelige liv, som 

ikke mindst var præget af en invaliderende trafikulykke og det 

stormfulde forhold til mur-maleren Diego Rivera. Få et kig ind i 

Frida Kahlos farvestrålende univers. 

Holdnr: 1921-052

Gitte Tanderup, mag.art.

Dato: Torsdag 19/9

Tid: 18.15-20.00

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

HAVENS HISTORIE - HVAD BETYDER HAVEN FOR OS?

Haver har fra gammel tid været udtryk for en forestilling om paradis. 

De islamiske haver kaldes meget betegnende for paradishaver. Men 

også middelalderens klostergård, renæssancens italienske bjerghave, 

enevældens franske have, oplysningstidens engelske landskabshave og 

den danske romantiske have afspejler i deres opbygning en guddom-

melig eller evig orden. Hvordan kommer paradisforestillingen til udtryk i 

vores haver i dag, hvor der i lyset af aktuelle udfordringer med klimafor-

andringer og biodiversitet tales om haven som levested for en mangfol-

dighed af arter? Forelæsningsrækken vil med eksempler fra haver over 

hele Europa indkredse havernes paradisforestillinger gennem tiden. Vi 

ser på ’Guds orden’ om middelalderens allegoriske haveformer, ’Menne-

skets orden’ om renæssancens haveforståelse i overgangen til det mo-

derne, hvor det jordiske og sanserne kommer i centrum, og ’Naturens 

orden’ om 1700- og 1800-tallets forandringer fra oplysningshave til ro-

mantisk stemningshave. Karin Esmann Knudsen udgiver bogen ’Paradis 

på jord. Havernes kulturhistorie’ til efteråret 2019 på forlaget U Press.

 11/09  Middelalderens haveformer
 18/09  Renæssancens haveforståelse
 25/09  Fra oplysningshave til romantisk stemningshave. 1700-  

og 1800-tallets haver

Holdnr: 1921-150

Karin Esmann Knudsen, lektor og ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, 

Syddansk Universitet

Dato: 3 onsdage, start 11/9

Tid: 18.30-20.15

Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

DANMARKS STØRSTE NATURFOTOGRAFER

Naturen har en magisk tiltrækningskraft på os - en natur, vi konstant 

diskuterer. Også de globale klimaudfordringer får os til at tænke over 

en række af de værdier, vi knytter til netop havet, skoven, markerne. 

Det gælder også billedkunstnerne. Med skildringer af det danske land 

i sanselige og betagende billeder besøger vi i løbet af denne forelæs-

ningsrække steder med helt særlige karakteristika: Kirsten Kleins mo-

numentale værker fra Mors, Trine Søndergaards plovfurer på Lolland, 

Janne Klerk’s kystbilleder fra Fyns Hoved og Henrik Saxgrens sublime 

fortolkninger af Tøndermarsken. Men vi vil også møde mere klimaskep-

tiske kunstnere, eksempelvis Olafur Eliasson og gruppen Superflex. Få 

svaret på, hvad naturen betyder for en række af Danmarks væsentligste 

fotografer - hvad er det, den kan? Og hvad betyder den for os i dag? 

Holdnr: 1921-112

Anna Krogh, mag.art., kunsthistoriker og kurator

Dato: 3 mandage, start 21/10

Tid: 18.30-20.15

Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 
 

 
KUNSTEN BACKSTAGE

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

selskab med en stjerneparade fra den danske kunstverden. Vi 

angriber kunsten fra kuratorens, konservatorens, den vurde-

ringssagkyndiges, kunstkritikerens og ikke mindst kunstnerens 

eget perspektiv – og stiller spørgsmål som: Hvordan bliver en 

kunstudstilling til? Hvilke processer indgår i restaureringsar-

bejdet 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? Hvordan formår man som kunstner 

hele tiden at revurdere sit greb i kunstens materiale og ånd og 

derigennem finde et nyt interessant kunstnerisk ståsted? Og 

hvad får en kritikers kunsthjerte til at banke ekstra hurtigt – 

eller gå helt i stå?

 09/09  Hvordan bliver en udstilling til? Anna Krogh, mag.art, 

kunsthistoriker og kurator

 16/09  Hvad koster kunsten? Søren Holmstrup, cand.mag. i 

kunsthistorie, Sotheby’s Institute, og vurderingssag-

kyndig hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner

 23/09  Hvordan kan naturvidenskab bevare kunsten? 
Jørgen Wadum, professor, dr. og tidl. bevaringschef, 

Statens Museum for Kunst, centerleder for CATS, Cen-

tre for Art Technological Studies and Conservation

 30/09  Hvordan anmelder man kunst? Mette Sandbye, ph.d., 

professor i fotografistudier, Københavns Universitet

 07/10  Hvordan bliver et kunstværk til? Erik Steffensen, 

kunstner og forhv. professor ved Det Kongelige Dan-

ske Kunstakademi

Holdnr: 1921-101

Dato: 5 mandage, start 9/9

Tid: 18.45-20.30

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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VERDENS ARKITEKTUR

Arkitekturhistorien når sjældent længere 

end til den vestlige verdens arkitektur. Den 

tager ofte afsæt i de græske og romerske 

kulturer omkring Middelhavet og fortsætter 

med de forskellige stilarter, der har karakte-

riseret Europas bygningskunst frem til i dag. 

Men der findes mange andre arkitekturhisto-

rier. I disse forelæsninger vil vi gerne intro-

ducere alle for amerikansk arkitektur, men 

også åbne vinduet mod de vidunderlige byg-

ninger, pladser og haver, der findes i resten 

af verden og se på de særlige forudsætnin-

ger, der bestemmer de lokale bygningstra-

ditioner. Det kan være klima og håndværks-

traditioner, men også kultur og livssyn, der 

sætter sine spor og gør det muligt at tale om 

eksempelvis afrikansk, arabisk, kinesisk og 

japansk arkitektur. OBS! 

 26/09  Japansk arkitektur. Anders Brix, 

professor i arkitektur, Det Kongelige 

Danske Kunstakademis Skoler for 

Arkitektur, Design og Konservering

 03/10  Afrikansk arkitektur. Jørgen Eske-

mose Andersen, lektor emeritus i 

arkitektur, Kunstakademiets  

Arkitektskole

 10/10  Arabisk arkitektur. Troels Rugbjerg, 

arkitekt, cand.arch., Arkitektskolen 

Aarhus

 31/10  Jørn Utzon og de gamle mayaer: 
Om præcolumbiansk arkitektur 
som inspiration. Jesper Nielsen, 

lektor i indianske sprog og kulturer, 

Københavns Universitet

 07/11  Arkitektur i Indien. Thomas 

Hilberth, lektor i arkitektur, Arkitekt-

skolen i Aarhus

 14/11  Amerikansk arkitektur. Anders 

Troelsen, professor ved Arkitektskolen 

i Aarhus

Holdnr: 1921-093

Dato: 6 torsdage, start 26/9 (uden 17/10 og 

24/10)

Tid: 18.45-20.30

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55,  

5230 Odense M

HVAD DER ER VÆRD AT VIDE OM KUNST

”Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men hvad man kan få andre til at 

se”, skulle den franske kunstner Edgar Degas have sagt. Men hvad er det egentlig, vi ser, 

når vi står foran et kunstværk? Hvad vil kunsten os? På kurset ser vi på analyse af kunst, 

på centrale perioder og strømninger i kunsthistorien og forsøger at blive bedre til at tolke 

kunsten og sætte ord på vores indtryk om kunst. Det bliver en hæsblæsende rejse, der 

strækker sig fra middelalderen til det 21. århundrede og slutter af med at blik ud i fremtiden 

og et bud på, hvilke kunstnere, vi skal holde øje med. Fokuset er internationalt, men med 

afstikkere til udviklingen i Danmark. 

 02/10  Hvad er kunst, og hvad skal vi med den? Mads Damsbo, direktør, Brandts

 09/10  At forstå et kunstværk. Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i kunsthistorie

 23/10  Kunstens historie – fra middelalder til det tidligt moderne (ca. 800-1600). 
Birgitte Zacho, kunsthistoriker, mag.art.

 30/10  Kunstens historie – fra 1600-tallets enevælde til 1800-tallets romantik 
 (ca. 1600-1850). Gitte Tanderup, mag.art.

 06/11  Kunstens historie – impressionister, modernister og andre revolutionære 
 (ca. 1850-1940). Tea Baark Mairey, kunsthistoriker

 13/11  Fotografi og nye medier i det 20. århundrede (ca. 1836-1975). Anna Krogh, 

mag.art., kunsthistoriker og kurator

 20/11  Abstraktion, popkunst og ikke-kunst (ca. 1916-2000). Jens Tang Kristensen, 

postdoc ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

 27/11  Hold øje med dem – nye kunstnere på vej (ca. 2000-2050). Kristian Handberg, 

postdoc i kunsthistorie, Københavns Universitet

Holdnr: 1921-042

Dato: 8 onsdage, start 2/10

Tid: 18.30-20.15, undtagen 23/10 er tidspunktet 18.15-20.00

Pris: 880 kr. Studerende: 440 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

TEMAAFTEN MED MIDDAG: FAABORG OG 
KUNSTNERKOLONIERNE 1880-1930

I slutningen af 1800-tallet opstod der en lang række kunstnerkolonier i hele Europa og 

Norden, hvor kunstnergrupper slog sig ned uden for de store byer for at dyrke kunsten, 

områdernes natur og mennesker, fællesskabet og livet selv. Kunstnerne Peter Hansen og 

Fritz og Anna Syberg var født i Faaborg og mødtes i 1880’erne i Mesterhuset i Faaborg, 

hvor Syrak Hansen havde sit værksted for håndværksmalere, og startede således Kunst-

nerkolonien i Faaborg. Aftenen bringer os rundt i ind- og udland. Bl.a. til de samtidige 

europæiske kunstnerkolonier og til Skagensmalerne, der i modsætning til Fynboerne, var 

tilrejsende kunstnere, hvor kun Anna Ancher var født og opvokset her. Vi ser nærmere på, 

hvordan det afspejler sig i motiverne, og hvilken betydning det har haft for byen. Temaaf-

tenen finder sted i anledning af udstillingen ’Faaborg i blodet – Kunstnerkoloni 1880-1928’.

Program
17.00-18.00 Liv og kunst: europæiske kunstnerkolonier. Gertrud Hvidberg-Hansen,  

museumsinspektør på Faaborg Museum

18.00-19.00 Fællesspisning og besøg i udstillingen 
19.00-20.00 Fra håndværk til kunst: Faaborgs fynske malere. Eva Frellesvig, museums-

inspektør på Faaborg Museum

20.00-21.00 Kunstnerkolonien i Skagen. Sara Line Batson Matzen, cand.mag., 

kunsthistoriker og kunstformidler

Holdnr: 1921-156

Dato: Torsdag 3/10

Tid: 17.00-21.00

Pris: 405 kr. Studerende: 265 kr. inkl. middag og entré til museet.  

Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen.

Sted: Faaborg Museum, Grønnegade 75, 5600 Faaborg
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FYNBOMALERNE

Fynbomalerne udgjorde i begyndelsen af 1900-tallet 

en temmelig stor kunstnerkoloni på Fyn, og familie- 

og vennerelationer knyttede dem særligt til byerne 

Kerteminde og Faaborg. Gruppens kernemedlemmer 

var kunstnerparrene Alhed og Johannes Larsen, Anna 

og Fritz Syberg, Christine - Johannes Larsens søster - 

og hendes mand, Sigurd Swane, samt Peter Hansen, 

Anna Sybergs bror. Johannes Larsen, Fritz Syberg og 

Peter Hansen mødtes i København på Zahrtmanns 

kunstskole, der var opstået som en reaktion på et 

stivnet undervisningssystem på Kunstakademiet, og 

Zahrtmann underviste dem med fokus på farvens 

muligheder og hver enkelt elevs personlige udtryk. 

Johannes Larsen blev kendt for at male fuglebilleder, 

og de kvindelige malere for at gengive blomsterne i 

vindueskarmen, men fynbomalerne blev også kendt i 

samtiden under den nedsættende betegnelse ’bonde-

malerne’, fordi de malede den klæge efterårsmark og 

det snottede barn uden at forskønne nogen af delene.

Holdnr: 1921-131

Birthe Svenstrup, cand.mag. i kunsthistorie

Dato: 3 mandage, start 11/11

Tid: 18.30-20.15
Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr. 

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 

 
PER KIRKEBY

Per Kirkebys kunst omfatter digte, malerier, skulpturer, arkitektur, film og sceno-

grafi. Per Kirkebys særlige billedmetode består i at danne billeder ud fra andres 

billeder – både fra kunsthistorien, egne fotos og massekulturen. Han kaldte sig 

derfor som ung kunst for eklektiker – en kunstner, der låner andres motiver og 

forvandler dem til noget helt andet. Ane Hejlskov Larsen, som er forfatter til flere 

bind i en større bogserie om Per Kirkeby, vil ved denne temadag vise, hvordan 

metoden opstod og udviklede sig på tværs af de forskellige medier, som Kirkeby 

benyttede sig af. Vi får også et overblik over Kirkebys tre stilskift – fra 60’ernes 

pop- og minimal art på masonit og malet med lak, over 80’ernes kubistiske ma-

lerier på lærred og i olie, til 90’ernes og de sidste årtiers store naturromantiske 

malerier og monumentale udsmykninger. Kirkeby kaldte sig selv for en grænse-

gænger, et udtryk Kirkeby lånte fra den danske kunstner Asger Jorn. Det gjorde 

han, fordi han ikke blot krydsede grænsen mellem Danmark og resten af verden, 

men også mentalt hentede inspiration fra forskellige kunstneriske miljøer. 

Holdnr: 1921-110

Ane Hejlskov Larsen, lektor ved Kunsthistorie og Museologi, Aarhus Universitet

Dato: Lørdag 30/11

Tid: 10.00-14.00

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 
KUNST OG ARKITEKTUR LANGS PILGRIMSVEJEN FRA LE 
PUY I AUVERGNE TIL SANTIAGO DE COMPOSTELA  
I GALICIEN

I det 11. århundrede, da der for alvor kom gang i de kristnes tilbageerobring af 

Spanien fra maurerne, blomstrede valfarterne til apostlen Jakob den Ældres grav 

i Galicien voldsomt op. Fra snart sagt alle egne af kristenheden strømmede tu-

sinder af mennesker til det, der før Amerikas opdagelse var det alleryderste af 

den kendte verden. Denne dag fortælles om baggrunden for valfarterne, og der 

vises eksempler på den middelalderlige arkitektur og billedkunst, der stadig kan 

ses langs vejene til ’Jakobsland’. Fra 22. maj til 31 maj 2020 er der mulighed for at 

deltage i en rejse fra Le Puy til Santiago de Compostela med Hans Jørgen Frede-

riksen og Eirby Historiske Rejsemål.

Holdnr: 2011-009

Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Dato: Lørdag 15/2 2020

Tid: 10.00-13.00
Pris: 220 kr. Studerende: 110 kr. 

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

KUNST – TEORI OG ANALYSE

Hvordan skal vi forstå kunsten? I denne temaweek-

end bliver du introduceret for klassiske kunsthistori-

ske værktøjer til billedanalyse. Hvordan kender man 

forskel på kunst fra renæssance og barok? Hvordan 

skiller man billedets elementer ad, når man analyserer 

et maleri? Fra stilhistorie over kompositionsanalyse til 

semiotik – faget præsenterer dig for kunsthistoriske 

grundbegreber, der gør dig parat til dit næste muse-

umsbesøg. OBS! Kantinen holder lukket om søndagen, 

så medbring madpakke. Der kan købes kaffe, drikke-

varer og slik i automater. Om lørdagen er kaffe, te og 

kage inkluderet i prisen.

Holdnr: 1921-111

Birgitte Zacho, kunsthistoriker, mag.art.

Dato: Lørdag 23/11 og søndag 24/11

Tid: 10.00-16.00

Pris: 710 kr. Studerende: 370 kr. inkl. kaffe og kage lørdag
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
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Praktiske oplysninger
Åbningstider og kontakt

Telefontid: Mandag til fredag kl. 10.00-15.00

Folkeuniversitetet i Odense
Odense Adelige Jomfrukloster

Albani Torv 6

5000 Odense C

Tlf. 65 50 27 72 

E-mail: fu@fuo.sdu.dk

www.fuodense.dk  

Tilmelding

Tilmeld dig på hjemmesiden fuodense.dk

Forplejning

Kantine 2 er åben alle hverdage indtil kl. 

19.00. Kantine 4 er åben lørdag 9.00-13.30. 

Der er også mulighed for at købe kaffe, the, 

vand og snacks i automater. 

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til æn-

dring af underviser, lokale, dato og tidspunkt. 

Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion 

af betalingen. Ændringer oplyses på fuoden-

se.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 fratrukket ekspeditionsge-

byr på 120 kr. Afmelding skal ske senest 14 

dage før holdstart. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Fotos og illustrationer

Medmindre andet er angivet, stam-

mer billedmateriale fra billeddata-

baserne Stock.xchng, iStockphoto.

com, Shutterstock og WikiMedia. 

Fotos af forskere: montgomery.dk. 

Layout og grafik: Walk 

Bøger, noter og slides

Til forløb, hvor bøger er inklude-

ret, udleveres bogen første un-

dervisningsgang. Slides og under-

visningsnoter er ikke inkluderet i 

prisen, og de kan ikke forventes 

fremskaffet og udleveret.

Sekretariatet

Konstitueret sekretariatsleder 

Ditte Løndahl Farup

Programredaktør
Marie Hauge Lykkegaard

Studentermedhjælper 

Kristian Boeskov

På barsel
Sekretariatsleder Annette Hansen

Undervisningssted

Folkeuniversitetet i Odense
Syddansk Universitet

Campusvej 55

5230 Odense M

Rabatter

Studerende kan deltage i alle hold 

med 50% rabat, hvor bøger, forplej-

ning og andre udgifter ikke er inklu-

deret. Oplys uddannelsessted og 

årskortnummer/CPR-nr. på hjem-

mesiden. Husk studiekort første 

undervisningsgang.

Rabatter med aftalekoder

Ansatte på Syddansk Universitet 

har gratis adgang til alle hold, hvor 

bøger, forplejning og andre ekstra 

udgifter ikke er inkluderet. 

Alumner kan deltage i udvalgte 

hold med rabat på Syddansk Uni-

versitet i Odense og i Kolding. 

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd 

Kreds Syd kan deltage i udvalgte 

hold med 50% rabat på Folkeuni-

versitetet i Odense og i Kolding. 

Kontakt sekretariatet på fu@fuo. 

sdu.dk for at få en aftalekode og in-

formation om tilmelding med rabat. 
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Styrelsen

Simon Møbjerg Torp, dekan, Det Humani-

stiske Fakultet, Syddansk Universitet / Niels 

Kring, afdelingsleder, cand.mag., Det Natur-

videnskabelige Fakultet, Syddansk Univer-

sitet / Anne Klara Bom, lektor, ph.d.,  H. C. 

Andersen Centeret, Institut for Kulturviden-

skaber, Syddansk Universitet / Henrik Har-

now, direktør, Museum Sønderjylland / Mette 

Ladegaard Thøgersen, leder af Johannes 

Larsen Museet, Østfyns Museer / Bente Kas-

persen, Folkeuniversitetet i Lolland / Vagn 

Kjeldsen, Folkeuniversitetet i Vejle

Programråd

Kunst: Lars Bent Pedersen, rektor, Det Fyn-

ske Kunstakademi / Ellen Egemose, muse-

umsinspektør, BRANDTS 

Historie: Mette Seidelin, arkivar, ph.d., 

Landsarkivet for Fyn  / Jeppe Nevers, lek-

tor, ph.d., Historie, Syddansk Universitet / 

Johnny Wøllekær, arkivar, cand.mag., Stads-

arkivet i Odense  / Jane Hjarl Petersen, ad-

junkt, ph.d., Historie, Syddansk Universitet 

/ Lise Gerda Knudsen, Odense Bys Museer. 

Mikael Aktor, lektor, ph.d., Religionsstudier, 

Syddansk Universitet.

Teologi: Marianne Skovmand, præst ved Di-

ernæs og Faaborg Kirker / Jens Buchwald 

Andersen, universitetspræst, cand.theol., 

Syddansk Universitet / Anders Eyvind Niel-

sen, sognepræst, dr. theol., Ringe Kirke / Erik 

Ransby, sognepræst, cand.theol., Vor Frel-

ser Kirke / Jens Rasmussen, hospitalspræst, 

ph.d. / Lars Hedegaard Hagensen, sogne-

præst, cand.theol., Dalum Kirke / Gabrielle 

Dahm, lektor, University College Lillebælt. 

Filosofi: Søren Harnow Klausen, professor, 

dr.phil., Filosofi, Syddansk Universitet / Peter 

Wolsing, lektor, ph.d., mag.art., Filosofi, Syd-

dansk Universitet.

Litteratur: Mogens Davidsen, lektor, ph.d., 

Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Uni-

versitet / Dag Heede, lektor, ph.d., Institut 

for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 

/ Claus Schatz-Jakobsen, lektor, cand.mag., 

Engelsk, Syddansk Universitet / Leif Sønder-

gaard, ph.d., lektor emeritus, Litteraturviden-

skab, Syddansk Universitet / Clara Juncker, 

lektor, ph.d., dr.phil. i amerikansk litteratur, 

Center for Amerikanske Studier, Syddansk 

Universitet / Adam Paulsen, lektor i litteratur, 

Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Uni-

versitet / Helle Andersen, cand.mag, undervis-

ningsassistent i fransk ved Afdeling for Sprog 

og Kommunikation, Syddansk Universitet

Samfund og verden: Peter See-berg, 

lektor, Center for Mellemøststudier, 

Syddansk Universitet / Thomas Ær-

vold Bjerre, lektor, Center for Ameri-

kanske Studier, Syddansk Universitet 

/ Kerstin Carlson, lektor, Center of War 
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Løft din faglige viden og få inspiration på højt niveau 
med et kursus eller en efteruddannelse fra SDU. 
Du får den nyeste, forskningsbaserede viden, 
der er koblet  direkte til praksis.
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Læs på universitetet 
- online når du har tid
Syddansk Universitet tilbyder som de 
eneste i landet, at jura på deltid kan læses 
som fjernstudie. Du kan også tage HD 
på deltid som fjernundervisning, ligesom 
SDU afholder virtuelle informationsmøder 
om HD. Det betyder, at du kan følge 
undervisningen, selvom du geografi sk er 
placeret et andet sted i landet eller verden, 
end hvor undervisningen foregår. Vi tilbyder 
fl eksibilitet og møder dig, hvor du er. som helst

når

Hvor som helst
Tag en dag eller fl ere ud af kalenderen 
– eksempler på korte universitetskurser

Rollen som projektleder

Kurset giver dig mulighed for at få opdateret din værktøjskasse, så du på professionel 
vis kan lede projekter og skabe god værdi for din organisation.

Certifi kat i off entlige indkøb

Dette 15 ECTS-kursus klæder dig på til at arbejde professionelt med off entlige indkøb 
i overensstemmelse med EU’s udbudsregler, uanset på hvilken side af kontrakten, du 
befi nder dig.

Temadage for gymnasielærere

Få inspiration til din undervisning på vores temadage, der spænder vidt: Fra 
ghettolitteratur til Berlinmurens fald, tværfaglige perspektiver på klimaforandringer 
og et indblik i golfl andenes udfordringer.

Eller læs sideløbende med dit 
fuldtidsarbejde – eksempler på 
masteruddannelser
Master i gymnasiepædagogik

Master i børne- og ungdomskultur

Master i matematik

Master i international 
virksomhedskommunikation

Master i off entlig ledelse 

Master i projekt- og innovationsledelse

MBA – Master of Business Administration

Og vi har mange fl ere efteruddannelsestilbud
Tjek vores hjemmeside og bliv inspireret i 
efteruddannelsesuniverset: sdu.dk/efteruddannelse
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På besøg i 
flagermusekælderen 
På Biologisk Institut forskes der i, hvordan flagermus oriente-
rer sig og fanger bytte i nattens mørke ved hjælp af ekkoerne 
fra lyde, de selv udsender. De spørgsmål, biologerne stiller, 
hører ind under det, man kalder grundforskning - og hvad 
kan det så bruges til? Kom med biolog Lasse Jakobsen i kæl-
deren, hils på flagermusene, og få et indblik i forskningen og 
anvendelsen af den – hvis du tør …

Holdnr: 1921-175
Lasse Jakobsen, lektor, Biologisk Institut, 
Syddansk Universitet
Dato: Onsdag 18/9
Tid: 18.30-20.45
Pris: 230 kr. Studerende: 115 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 
5230 Odense M


