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HVAD ER ET FOLKEUNIVERSITET? 
På Folkeuniversitetet er der mulighed for at få ny inspiration og 

viden, når videnskabelige emner bliver præsenteret af dygtige 

og fagligt kompetente forelæsere. Samtidig er der mulighed for 

at møde andre mennesker med samme interesser som os selv. 

Gennem mødet bliver vi bekræftet i det, vi ved – eller vi får ny 

viden. Vi får mulighed for at udvikle os. Vi tror på, at den tid, du 

bruger sammen med Syddjurs Folkeuniversitet, bliver værdifuld 

for dig. Folkeuniversitetet er for alle. 

  

ALLE KAN DELTAGE 
Der stilles ingen krav om bestemte eksamener eller uddannel-

ser. Eneste krav er nysgerrighed og interesse. Alle kan deltage 

i Folkeuniversitetets arrangementer.  

 

FORMÅL OG AKTIVITET 
Folkeuniversitetet i Danmark blev grundlagt i 1898, og i dag kan 

man møde Folkeuniversitetet i 80 større og mindre byer i 

landet. I Ebeltoft har der været Folkeuniversitet i mere end 30 

år. Fra 2014 blev Syddjurs Folkeuniversitet en af de mere 

end 80 komiteer (foreninger) i Danmark. Alle med det fælles 

formål at udbrede kendskabet til forskningens og videnskabens 

resultater. Folkeuniversitetet har ingen fastansatte under-

visere, men inviterer seriøse forelæsere, der brænder for deres 

fag og som har lyst til at udbrede kendskabet hertil. Syddjurs 

Folkeuniversitet drives af frivillige personer. Bestyrelsen 

består af Knud Thorgaard (formand), Jette Hvidkjær, Mona 

Thomassen og Joy Klein. 

 

TILMELDING  
Gå ind på hjemmesiden www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 

og derefter på ”Alle arrangementer”. Klik på navnet på det 

arrangement, du vil melde dig til. Alle oplysninger om arrange-

mentet kommer frem, efterfulgt af tilmeldingsfelterne. Udfyld 

felterne – også med specifikke datoer. Tryk på ”Send din til-

melding”. Gå eventuelt videre med næste tilmelding. 

 

KVITTERING 
Når du har trykket på ”Send din tilmelding”, får du følgende 

besked: ”Tak for din tilmelding”. Der er afsendt en reser-

vationskvittering til din mailboks. Du er først endelig tilmeldt 

efter betaling. Du kan betale et samlet beløb for alle de fore-

læsninger, du har valgt. Betaling foregår lige efter tilmelding. 

 

BETALING 
Derefter overfører du det samlede beløb fra egen konto via 

netbank til Syddjurs Folkeuniversitets bankkonto i Danske 

Bank: 4920 4920860346. I feltet ”Tekst til modtager” anfører 

du dit navn. I feltet ”Meddelelse til modtager” anfører du de 

forskellige holdnumre samt beløb pr. hold. Se nedenfor under 

FORELÆSNINGSRÆKKER. Har du ikke netbank: Gå i ban-

ken og indbetal til ovenstående konto med oplysninger som 

ovenfor. 

 

Du vil ikke modtage en kvittering, når du har betalt. Vi 

kontrollerer dagligt vores bankkonto og registrerer alle indbe-

talinger. Du behøver derfor ikke at medtage en kopi af din 

bankoverførsel, når du kommer til arrangementet. 

 

FORELÆSNINGSRÆKKER 
For at imødekomme et ønske fra vores deltagere er der tilbud 

om at kunne vælge fra og til mellem emnerne i en forelæs-

ningsrække. Husk ved tilmelding og betaling at oplyse dato(er), 

hvis du vælger enkelte forelæsninger. Vær opmærksom på, at 

der kan være forskellige priser, alt efter om du vælger alle 



forelæsninger i en række, om du vælger min. to forelæsninger, 

eller om du vælger bare en.  

 

TILMELDING TIL HOLD MED 
BEGRÆNSET DELTAGERANTAL 
Ved tilmelding til hold med begrænset deltagerantal lukker til-

meldingssiden automatisk, når der ikke er plads til flere delta-

gere. Lukker et hold for tilmelding, vil der være en tekst, hvis 

der er mulighed for at komme på venteliste. 

 

VIGTIGT AT TILMELDE SIG TIDLIGT 
Vi håber, at rigtig mange vil tage imod vores tilbud og glæder 

os til at se mange – såvel tidligere som nye deltagere. Vi vil 

opfordre til at tilmelde sig i god tid, så vi undgår unødige aflys-

ninger (se nedenfor).  

 

FORBEHOLD 
Syddjurs Folkeuniversitet forbeholder sig ret til ændring af 

underviser, lokale, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver 

ikke ret til refusion af betalingen. Vi forbeholder os ligeledes ret 

til at aflyse, hvis der på et hold er for få tilmeldte. I dette tilfælde 

vil de tilmeldte få det indbetalte beløb tilbagebetalt. Et sådant 

hold aflyses 8 dage før start. På enkelte arrangementer står 

anført seneste tilmeldingsfrist.  

 

AFMELDING 
Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet 

fratrukket ekspeditionsgebyr på 100 kr. Afmelding skal ske 

senest 14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskur-

sioner er bindende, og depositum refunderes ikke.  

 

STUDIERABAT 
Til vores forelæsninger er der mulighed for 50% rabat til 

studerende, som er berettiget til SU. 

 

CORONA-SITUATIONEN 
Vi vil overholde de til enhver tid gældende restriktioner og 

påbud. Hvis der kommer restriktioner, der påvirker Folkeuni-

versitetet, vil vi opdatere vores hjemmeside så hurtigt som 

muligt samt  oplyse om de ændrede forhold i et nyhedsbrev. 

 

  

 

KONTAKTOPLYSNINGER 
Syddjurs Folkeuniversitet 

Bakkedraget 7, 8400 Ebeltoft 

CVR 29 88 26 22 

Danske Bank 4920 4920860346 

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk 

 

 

 

 

 

                      
  

mailto:info@syddjurs-folkeuniversitet.dk
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GLASMUSEET EBELTOFT 
 

SENIOR-AKADEMI – UNGARN 

Holdnummer: 1105 

Datoer: 5 torsdage: 20/1, 10/2, 24/2, 3/3, 7/4 

Tid: 10.00-12.00 (mødetid senest 9.50) 

Pris:  
5 forelæsninger: 500 kr 2 forelæsninger: 250 kr. 
4 forelæsninger: 450 kr. 1 forelæsning:    150 kr. 
3 forelæsninger: 350 kr.  

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger 

Sted: Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft 

Begrænset deltagerantal: (se under tilmelding) Max 40 deltagere 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346  

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere  

Samarbejdet med Glasmuseet om en foredragsrække holder vi 
ved – også i foråret 2022. Og denne gang om Ungarn. Bag-
grunden er udstillingen ”Scope of Distance” med værker af den 
ungarske glaskunstner Anett Biliczki i perioden 27. november 
2021 - 24. april 2022. Der vil blive indpasset en rundvisning i 
udstillingen i forbindelse med et af foredragene.   
 
Biliczki er født i Ungarn men har boet i Danmark siden 2011. I 
udstillingen på Glasmuseet undersøger hun emner som erin-
dring, stedets betydning og følelsen af at høre hjemme. Hun 
tager afsæt i landskaber og naturindtryk fra de forskellige ste-
der, hvor hun har boet i sit arbejde med glasset.  
 
Ungarn har en utrolig omskiftelig, dramatisk og spændende his-
torie, en righoldig kultur på mange felter og en interessant og 
omdiskuteret nutid, som vi får en fortælling – eller flere fortæl-
linger – om i de fem foredrag, vi glæder os til at præsentere.  
 
 
 
 
 

 
 
    

 

_______________________________________ 

 
Ungarn: 

 Historie, litteratur, kunst, glas, musik 

________________________________________ 



UNGARNS HISTORIE 
 
Dato: Torsdag 20/1  
Underviser: Peter Bugge, ph.d., lektor i Centraleuropastudier, Aarhus 
Universitet 

Ungarn har i tusind år på en gang været en del af et større 
centraleuropæisk skæbnefællesskab i et ofte turbulent krydsfelt 
mellem større magter øst, syd og vest for regionen, og et land 
med en unik historie og selvforståelse, præget af bevidstheden 
om, at magyarerne – landets statsbærende etniske gruppe – 
sprogligt og etnisk skiller sig ud fra deres slaviske, germanske 
og romanske naboer. 

Foredraget vil give et rids af landets historie med særlig vægt 
på de seneste to hundrede år og på, hvordan den nationale 
selvforståelse og historieerfaring har påvirket den måde, 
Ungarn har ageret på i forhold til sine naboer og til Europa. 

 

 

Budapest. Foto: Thomas Depenbusch 
 

UNGARSK LITTERATUR PÅ VERDENSSCENEN 

OG I DANMARK 
 
Dato: Torsdag 10/2 
Underviser: Katalin Deme, ekstern lektor, ph.d.-kandidat, Aarhus 
Universitet 

Ungarsk er kun talt af 15 millioner mennesker, alligevel bliver 
det flittigt oversat til verdens fleste sprog og tiltrækker dis-
proportionalt mange litteraturpriser i forhold til landets størrelse. 
Interessen for ungarsk litteratur er alligevel påfaldende lille i 
Norden, mens den omvendte tendens er gældende for skandi-
navisk litteratur i Ungarn.  

 

Imre Kertész 
Foto: Csaba Segesvári, Wikimedia Commons 
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Samtidigt omhandler de fleste ungarske værker, der er blevet 
oversat til dansk, på den ene eller anden måde tilværelsen 
under det 20. århundredes totalitære regimer. Hertil hører så-
ledes Nobelpristageren Imre Kertész, eksilforfatteren Sándor 
Márai, men også György Konrád, Péter Esterházy, Péter 
Nádas, László Krasznahorkai og György Dragomán.  

Hvad er grunden til denne emnemæssige fokusering? Og hvad 
afslører den om Ungarn på den ene side og det internationale 
læsepublikum på den anden? Forelæsningen undersøger i 
dybden begge spørgsmål, mens den skildrer igennem person-
lige beretninger og anekdoter de enkelte forfatterskaber.  

 

 

HUNDREDE ÅR ABSTRAKT GEOMETRI I 

UNGARSK KUNST OG NATIONAL TÆNKNING: 

1920-2020 
 
Dato: Torsdag 24/2 
Underviser: Katalin Deme, ekstern lektor, ph.d.-kandidat, Aarhus 
Universitet 

I de sidste hundrede år er den kunstneriske kreativitet i Ungarn 
gået hånd i hånd med en lidenskabelig optagethed af mate-
matik. Denne symbiose har givet verden kunstnere som Victor 
Vasarely, Lászlo Moholy-Nagy og flere grundlæggere af 
Bauhaus-bevægelsen. Besættelsen af det abstrakte har også 
frembragt Rubiks terningen, den første GIS-software, en række 
skakverdensmestre, modtagere af Nobelprisen og af Abel-
prisen for Matematik. Interessen for den geometriske abstrak-
tion er i Ungarn således ikke en afskærmet akademisk beskæf-
tigelse, men en levende tendens, der udspringer fra specifikke 
historiske vilkår. 

Forelæsningen analyserer forskellige stilarter og ideologiske 
strømninger omkring abstrakt geometrisk kunst i Ungarn gen-
nem 30 kunstværker, skabt mellem 1920 og 2020: I mellem-
krigstiden, under 2. Verdenskrig og under kommunismen og i 
tiden efter 1989.  

 

 

Victor Vasarely: Vega 200, 1968 
Foto: Op Art Admin 

 

UNGARN: KAMPEN OM DEMOKRATIET 
 
Dato: Torsdag 3/3  
Underviser: Vibe Termansen, historiker, journalist, forfatter 

Midt i Europa ligger et land, der ikke længere rangerer som et 
demokrati, hvor regeringspartiet sætter efterretningstjenesten 
ind mod oppositionen, og som har smidt et universitet ud af 



landet, og som har indført en lov ud fra devisen, at LGBT-per-
soner er pædofile, men som alligevel modtager masser af EU-
midler.  

Med udgangspunkt i sin bog "Kampen om Centraleuropa" for-
tæller journalist og historiker Vibe Termansen om den aktuelle 
politiske situation i Ungarn – og om oppositionens chance for 
at slå Viktor Orbán ved det kommende parlamentsvalg. 

 

 

Victor Orbán 
Foto: Wikimedia Commons 

 

 

UNGARSK MUSIK 
 
Dato: Torsdag 7/4 
Underviser: Cand.mag. i musikvidenskab Arne Kjær 

Et interessant aspekt ved den ungarske musik er forholdet 
mellem folkemusikken og den komponerede musik. Dette har 
sat sig spor hos Franz Liszt i hans symfoniske digt ”Hungaria”.  

Endnu større betydning har emnet hos Béla Bartók og hans kol-
lega Zoltán Kodály. Bartók udgør en hovedkilde til belysning af 
emnet, da han både var komponist og musikforsker, der på 
studierejser i Østeuropa noterede og indspillede den folkelige 
musik. Vi følger Bartók – og lytter til et udvalg af hans musik. 

 

 

 

 

Anett Biliczki: I was here 
Foto: Ida Buss 
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KUNST ─ FORMIDDAG 

Holdnummer: 1110 

Datoer: 2 tirsdage: 5/4,  26/4 

Tid: 10.00-12.00 

Pris:  
2 forelæsninger: 175 kr.  
1 forelæsning:    100 kr.   

Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
RUNDT OM ANNE MARIE CARL-NIELSEN 

Dato: Tirsdag 5/4 
Underviser: Ida-Marie Vorre, museumsinspektør, Odense Bys 
Museer 

Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen f. Brodersen (1863-
1945) var en af de helt store kvindeskikkelser i det danske 
kunstmiljø omkring århundredskiftet. Blandt hendes centrale 
værker er Rytterstatuen af Christian IX, porten fra Ribe 
Domkirke, foruden et stort antal statuetter af dyr og mennesker. 
Herudover har hun også lavet to monumenter over sin mand, 
komponisten Carl Nielsen, med hvem hun indgik i et gensidigt 
inspirerende kunstnerfællesskab.   

Museumsinspektør Ida-Marie Vorre tager dig med hele vejen 
rundt om Anne Marie Carl-Nielsens fascinerende historie. Hun 
var kunstner først, så kvinde, hustru og moder i en tid, da 
kunsten gik nye veje. Undervejs i fortællingen vil der blive vist 
eksempler på hendes righoldige værker. 

 

 

Anne Marie Carl-Nielsen 
 

 
KVINDER?  
 

Dato: Tirsdag 26/4 
Underviser: Sarah Pihl Petersen, udstillingsassistent, ARKEN 

 
Hvad vil det sige at være kvinde i dag? Hvad er kvindeligt? 
Hvem definerer det kvindelige? Og er femininitet overhovedet 
kønsspecifikt? På ARKEN vises fra februar 2022 udstillingen 



KVINDER? der udfolder den vestlige kunsthistories skildringer 
af kvinder fra det moderne gennembrud i slutningen af 1800-
tallet til den nyeste samtidskunst.  

Til dette foredrag vil vi gå på opdagelse i et væld af kunstværker 
af danske og internationale kunstnere og se på, hvordan kunst-
nere gennem de seneste 150 år har spejlet og svaret igen på 
skiftende tiders opfattelser af både kvinder og køn: Fra impres-
sionistiske portrætter til performativ kropskunst. Fra frodige 
nøgenstudier til kritiske undersøgelser af historieskrivningen. 

 

 

Laure Prouvost, We Will Feed You, Cooling Fountain (For 
Global Warming), 2019 (detalje). Courtesy Lisson Gallery 

 
 

 

 

KUNST ─ AFTEN 

  
Holdnummer: 1109 

Datoer: 2 aftener: Torsdag 7/4, mandag 25/4 

Tid: 19.00-21.00 

Pris:  
2 forelæsninger: 175 kr.  
1 forelæsning:    100 kr.   

Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
MODERNE KIRKEKUNST 
 

Dato: Torsdag 7/4 
Underviser: Kunsthistoriker, mag.art. Anne Lie Stokbro 

 
Landet over har moderne kunst fundet vej ind i kirkerne. Nogle 
steder skal nutidens udtryk spille sammen med århundred-
gamle kirkebygninger, andre steder arbejder arkitekter og bil-
ledkunstnere side om side, når der bygges nye kirker. Hvordan 
går kunstnerne til kirkekunstens meget bundne opgaver?  
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Det handler foredraget om. Med udgangspunkt i foredrags-
holderens egne favoritter belyses kirkekunstens forskellige 
“skoler” og kunstnerne bag. 
 
 

 

 
Bjørn Nørgaards alterskulptur i Knebel Kirke 

 

 
 
ELSE ALFELT 
 

Dato: Mandag 25/4 
Underviser: Sarah Pihl Petersen, udstillingsassistent, ARKEN 

Else Alfelt var en central og banebrydende figur, da den danske 
kunst i tiden omkring 2. Verdenskrig måtte definere sig selv på 
ny. Selvom hun var autodidakt, var hun at finde overalt i den 
kunstneriske avantgarde, bl.a. i kunstnersammenslutningerne 
Linien, Helhesten og Cobra.  

Fra marts 2022 viser ARKEN udstillingen ELSE ALFELT. 
Udstillingen præsenterer kunstnerens fascinerende livsværk af 
indre og ydre landskaber, der med en særlig følsomhed ind-
kapsler menneskets stræben efter fordybelse og harmoni i en 
ofte kaotisk verden.  

Til dette foredrag vil vi stille skarpt på udviklingen i Else Alfelts 
billedsprog og på, hvordan hendes udenlandsrejser formede 
hende som kunstner.   

 

 

Else Alfelt, Stromboli, 1958  
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum 



ARKITEKTUR 

  

HVERDAGENS KULTURSKATTE  

I SYDDJURS KOMMUNE 

Holdnummer: 1111 

Dato: Torsdag 17/3 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160,  
og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Underviser: Arkitekt Anna Søgaard Nielsen, MAA, formand for BLIS 

Hver dag nyder vi, mere eller mindre bevidst, at bevæge os 
rundt i smukke, velfungerende huse og miljøer, der fortæller 
vores historie. Men kulturskatten, også kaldet bygningsarven, 
er andet end et minde om fortiden. Den udgør en værdi, der 
skaber vor historie, identitet og livskvalitet for ejere, for lokal-
samfundet og for turister. 
 
 

 

 
Fotos: Eigil Nybo 

 
 
Bygningskulturen er den mest synlige del af vores kulturskat. 
Bygningerne fortæller Danmarks kultur- og arkitekturhistorie 
gennem tiderne, og hustypernes udtryk fortæller på en enkel 
og inspirerende måde om forskellige tidsperioders karakteri-
stika. Huse, der er opført på et bestemt tidspunkt, vil bære præg 
af arkitektoniske strømninger, lokale byggeskikke og naturligt 
nok de materialer, som var til rådighed på opførelsestids-
punktet.  
 
De forskellige tidsperioder har haft idealer for, hvordan byg-
ningerne skulle se ud. Disse idealer var ikke tilfældige. De var 
især resultatet af den politiske situation, økonomi, filosofi, kunst 
og religion. Nogle huse er rigt udsmykkede, andre er enkle. I 
perioder er det form – i andre funktion – der er det vigtigste. 
Hver periode og hvert hus er således noget helt særligt. 
 
I Syddjurs er vi berigede af et stort antal bevaringsværdige 
huse, kulturskatte, som vi har mange grunde til at værdsætte 
og at værne om. 
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NORGE 

Holdnummer: 1106 

Datoer: 5 torsdage: 3/3, 24/3, 21/4, 5/5, 12/5  

Tid: 19.00-21.00  

Pris: 
5 forelæsninger: 475 kr. 2 forelæsninger: 200 kr. 
4 forelæsninger: 400 kr 1 forelæsning:    100 kr.. 
3 forelæsninger: 300 kr. 

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

Vi har tidligere haft foredrag om vore nordiske venskabs- og 
nabolande. Og i den forbindelse har det kunnet mærkes, at de 
nordiske lande står højt for mange danskere –- følelsesmæs-
sigt, kulturelt, som interesseemne og som besøgs- og rejsemål.  
Og det gælder ikke mindst Norge.  
 
Derfor vil vi her i foråret 2022 indbyde til fem foredrag om 
Norge.  
 
Kristoffer Flakstad er journalist og forfatter til ”Den danske bog 
om Norge” – en krønike, der portrætterer vores naboland mod 
nord og samtidig udfolder 1000 års tætte bånd mellem 
Danmark og Norge. Han vil tage sig af ikke mindre end fire af 
foredragene.  
 
Anne Lie Stokbro, som gennem en årrække har været en hyp-
pig og skattet gæst i Syddjurs Folkeuniversitet, har vi fået til at 
fortælle om norsk kunst. 
 

 
NORGES GEOGRAFI, NATUR OG 
LANDSKAB 
 
Dato: Torsdag 3/3 
Underviser: Kristoffer Flakstad, journalist, forfatter og kommentator 

 
Den norske natur har draget alt fra guldalderkunstnere til vor 
tids skiturister og fjeldvandrere. I dette foredrag fortæller 
Kristoffer Flakstad om den norske geografi og de mange 
forskellige landskaber, og hvordan naturen har sat sit præg på 
Norge som nation.  
 
Vi skal rundt til dybe fjorde, høje fjelde og vindblæste skær, og 
Flakstad tager os med til forskellige lokaliteter fra Lindesnes i 
syd til Nordkap i nord.  
 
 

 
 

 

 
Foto: Travelmore 



NORGES HISTORIE 
 
Dato: Torsdag 24/3 
Underviser: Kristoffer Flakstad, journalist, forfatter og kommentator 

 
Den fælles dansk-norske historie er lang, dramatisk og fuld af 
anekdoter. I dette foredrag slår Kristoffer Flakstad ned på nogle 
af de mange spændende fortællinger fra vikingetiden til årene 
efter afståelsen af Norge. Vi skal bl.a. høre om heksejagt, grå-
dige danske konger, og hvordan 17. maj blev Norges national-
dag. 
 

 

 
Oscar Wergeland: Eidsvoll Riksraad 1814 

 
 
 

NORGES NYERE HISTORIE, NUTID OG 
SAMFUNDSFORHOLD 
 
Dato: Torsdag 21/4 
Underviser: Kristoffer Flakstad, journalist, forfatter og kommentator 

Norge er en ung nation sammenlignet med Danmark. I dette 
foredrag fortæller Kristoffer Flakstad om tiden efter løsrivelsen 
fra Danmark og tilblivelsen af det uafhængige Norge i 1905.  

Vi skal også høre om de dramatiske år under den tyske besæt-
telse, og Flakstad slutter af med at trække tråde op til vor tid 
med fundet af olie og den enorme velstand, som Norge nyder 
godt af i dag. 

 

 
NORSK LITTERATUR 
 
Dato: Torsdag 5/5 
Underviser: Kristoffer Flakstad, journalist, forfatter og kommentator 

 

Den litterære scene i Norge funkler på det fjerde årti, og en lang 
række store forfatterskaber har gjort sig bemærket i udlandet. I 
dette foredrag tager Kristoffer Flakstad temperaturen på norsk 
litteratur og fortæller om baggrunden for den utrolige succes.  
 
 
 

 

 
Henrik Ibsen 
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Foredraget stiller samtidig skarpt på det forhold, at København 
var Norges kulturelle hovedstad i mere end 100 år efter løs-
rivelsen fra Danmark. Uden det københavnske kulturliv var for-
fatterskaber som Henrik Ibsens og Knut Hamsuns ikke blevet 
til noget. 
 
 

NORSK  KUNST FRA NATURALISME TIL 
MODERNISME 
 
Dato: Torsdag 12/5 
Underviser: Kunsthistoriker, mag.art. Anne Lie Stokbro 

 

Norske kunstnere begyndte for alvor at markere sig omkring 
1870. I hobetal drog de til Paris for at lære den nye naturalisme 
at kende. Det moderne liv i storbyen og kunstnernes egen hver-
dag blev temaer i friluftsmaleriet, og hjemme i Norge mødtes 
malerne i kolonier flere steder i landet. 
 

Med Edvard Munch blev det sjælelige maleri en ny måde at 
nærme sig abstraktionen, og i årene omkring 1900 fik det deko-
rative en central placering i et stadigt mere stiliseret landskabs-
maleri. 

 
Modernismen kom til Norge, da unge, radikale kunstnere blev 
elever af Henri Matisse, og for en stund gav kunstens formelle 
plan en ny måde at opfatte verden på. 
 
 

 

 
Edvard Munch: Måneskinn 

 
 

 
 

 

 

GAVEKORT 

Referencenummer: 1277 

Pris: Fra 100 kr.  

Glæd en person, du holder af, med et gavekort. Et gavekort, 
der vil give adgang til nye oplevelser og inspiration og mulig-
hed for at træffe nye mennesker – få ny viden eller nye inter-
esser. Gavekortet kan bruges som hel eller delvis betaling til en 
af vores mange forelæsninger.  
 
Gavekort kan gives til højtider, fødselsdage, som værts- og 
værtindegave eller blot, fordi du synes, en eller anden fortjener 
en oplevelse – og som enten er vant til at komme i Syddjurs 
Folkeuniversitet eller som skal deltage for første gang. Bestilles 
via hjemmesiden.  



ARKÆOLOGI 

  

HESTEKULT I BONDESTENALDEREN 

Holdnummer: 1130 

Dato: Mandag 28/3 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Underviser: Dr. phil. Lutz Klassen, forskningsleder, Museum 
Østjylland 

 
I det nordøstlige Djursland fandtes for 5.000 år siden en række 
bemærkelsesværdige pladser fra bondestenalderen, hvor 
befolkningen dyrkede forskellige ritualer. En af disse pladser 
ligger ved Ginnerup på nordsiden af stenalderfjorden 
Kolindsund. 

Stedet blev fundet for 20 år siden, men først nu har det været 
muligt at udforske det nærmere. Blandt de bemærkelses-
værdige fund er mange rester af vilde heste, som er ene-
stående i Europa. Dette fund kan blandt andet bidrage til at 
kvalificere den aktuelle debat om, i hvorvidt det giver mening at 
udsætte heste i naturen for at øge biodiversiteten. 

Museum Østjyllands forskningsleder Lutz Klassen fortæller om 
de spektakulære resultater af de sidste to års undersøgelser 
ved Ginnerup.  

 

 

 

Udgravningen ved Ginnerup 
Foto: Museum Østjylland 

 

 

 

 

GPS-KOORDINATER:  

Aktivitetshuset, Ebeltoft                   56.1996,10.6826 
Glasmuseet Ebeltoft                   56.1972,10.6741 
 
(Se også under ”Undervisningssteder” på vores 

hjemmeside) 
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FYSIOLOGI 

Holdnummer: 1132 

Datoer: 3 aftener: mandag 28/2, torsdag 10/3, torsdag 31/3 

Tid: 19.00-21.00  

Pris:  
3 forelæsninger: 275 kr. 
2 forelæsninger: 200 kr. 
1 forelæsning:    100 kr. 

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160,  
og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346 

Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser 

 

AUGUST KROGH:  
FYSIOLOGIENS SUPERMAND 
 
Dato: Mandag 28/2 
Underviser: Tobias Wang, professor i zoofysiologi, Institut for Biologi, 
Aarhus Universitet 

 
August Krogh (født 1874 i Grenaa) modtog Nobelprisen i medi-
cin og fysiologi i 1920. Krogh spillede en helt særligt og markant 
rolle i udforskningen af kroppens funktioner.  
 
 

 
 

August Krogh 
 
 
I foredraget vil Tobias Wang tage afsæt i Kroghs store viden-
skabelige opdagelser, fortælle historier om det interessante 
persongalleri og prøve at forklare, hvordan Kroghs forskning 
påvirker vores nuværende opfattelse af fysiologi.  
 
Han vil også fortælle om hvordan Krogh bragte insulinen til 
Danmark, og skabte verdens førende medicinalvirksomhed i 
behandlingen af diabetes. 
 
 

 

FUP OG FAKTA OM DINE GENER 
 
Dato: Torsdag 10/3 
Underviser: Thomas G. Jensen, institutleder og professor i medicinsk 
genetik, Aarhus Universitet 

 
Har dine gener indflydelse på, om du er til kaffe eller ej? Er 
generne afgørende for din IQ? Får du sandsynligvis også en 
depression, hvis din far har haft en? Og er din vægt genetisk 
betinget?  



 
Medierne kan hurtigt give os det indtryk, at der findes et gen for 
alt. Så hvad er fup, og hvad er fakta? 
 
 

 
 

DNA-strenge 
 
 
VORES FORSKNING MED DYR I 
ALZHEIMERS OG PARKINSONS SYGDOM 
 
Dato: Torsdag 31/3 
Underviser: Cand.med.vet., ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup, Institut 
for klinisk medicin, Aarhus Universitet 

 
Aage Kristian Olsen Alstrup er specialdyrlæge og har både en 
ph.d.-grad og skrevet doktordisputats indenfor dyreforsøg. Han 
vil fortælle om sin forskning med gnavere, hunde og grise i 
hjernesygdomme på Aarhus Universitetshospital.  
 
Foredraget vil have fokus på, hvordan man ved hjælp af 
forsøgsdyr kan studere de to alvorlige hjernesygdomme, 
Alzheimers og Parkinsons sygdomme, der i dag er de mest 
udbredte neurodegenerative hjernelidelser hos mennesker. 
Sygdomme som dyrene ikke nødvendigvis naturligt udvikler, 
selvom de bliver gamle, men hvor man alligevel kan bruge dem 
i forskningen. 
 

 
 

NATUR 

Holdnummer: 1131 

Datoer: 2 mandage: 7/3, 21/3 

Tid: 19.00-21.00  

Pris:  
2 forelæsninger: 175 kr. 
1 forelæsning:    100 kr. 

Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160,  
og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346 

Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser 

 
TRÆKFUGLENES GÅDER 
 
Dato: Mandag 7/3 
Underviser: Preben Clausen, seniorforsker, Institut for Ecoscience, 
Aarhus Universitet 

I 1899 opfandt Fugle-Mortensen fra Viborg den systematiske 
mærkning af fugle med graverede metalringe som metode. 
Siden da er der opfundet mere avancerede metoder, hvor fugle 
nu til dags mærkes med farveringmærker, følges med lyslog-
gere eller spores med radiosendere, der kommunikerer med 
forskerne via VHF, satellitter eller mobilmaster. Præcisionen af 
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sporingerne er forbedret, fordi stadigt flere radiosendere bruger 
GPS til stedfæstelse. Varigheden af sporingerne og antal data-
punkter er også stærkt forøget, fordi radioernes batterier ved-
ligeholdes af solceller.  

Foredraget giver et indblik fra de første, skelsættende resul-
tater, Fugle-Mortensen selv nåede at beskrive, til nutidens spo-
ringer af fugle, der gennemfører træk på tusinder af kilometer 
over land eller åbent hav mellem arktiske yngleområder på den 
nordlige halvkugle til overvintringsområder syd for Ækvator.  

 

 

Havterne kandiderer til at være Verdensmester i fugletræk 
Foto: Henning Rose Sørensen 

 

DANMARKS SKOVE – I FORTID, NUTID  
OG FREMTID 
 
Dato: Mandag 21/3 
Underviser: Forstkandidat Peter Friis Møller 

Danmark har været et skovland siden den seneste istid sluttede 
for 12.000 år siden. Men skovene har undergået enorme foran-
dringer gennem tiderne – i takt med naturudviklingen og den 
stadig tiltagende menneskelige påvirkning.  

I foredraget fortælles om træernes indvandring, urskovens 
fremvækst og om det samspil mellem natur og menneske, der 
har formet nutidens skove – og stadig gør det. Til sidst ses på 
hvordan fremtiden tegner sig for vore skove, under indtryk af 
klimaforandringer og biodiversitetskrise. 

Peter Friis Møller er forstkandidat og dels ansat på GEUS, hvor 
han arbejder med vegetationshistorie, skovdynamik og natur-
beskyttelse, dels selvstændig konsulent. 

 

 
 

Kongeegen, Jægerspris Nordskov. Foto: John Hansen 



SAMFUND 

  

HUNTINGTON ELLER FUKUYAMA:  

HVEM HAR FÅET MEST RET? 

Holdnummer: 1108 

Dato: Mandag 2/5 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160 

Underviser: Georg Sørensen, professor emeritus, dr.scient.pol., 
ph.d., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 

 
De to har i betydelig grad dannet ramme om vores diskussion 
af den globale udvikling efter murens fald. Fukuyama fremsatte 
sin tese om det liberale demokratis sejrsgang og ”historiens 
afslutning” allerede i 1989. Huntington argumenterede for en 
fremtid præget af ”civilisationernes sammenstød” første gang i 
1993. 
 
Sandheden er, at de har lidt ret begge to: Demokratiet har vun-
det frem i mange lande, men der er bestemt også eksempler 
på de kultursammenstød som Huntington fokuserede på.  
 
Foredraget deler sol og vind lige, og tegner på den baggrund 
et billede af dagens verdensorden, nu mere end tre årtier efter 
afslutningen af den kolde krig. 
 
 
 

         
 
        Samuel P. Huntington 
           Foto: Peter Lauth           
 

            
 
                                                     Francis Fukuyama 
                                                Foto: Gobierno de Chile  
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HISTORIE 

Holdnummer: 1107 

Datoer: 2 mandage: 24/1, 7/2   

Tid: 19.00-21.00 

Pris:  
2 forelæsninger: 175 kr.  
1 forelæsning:    100 kr.   

Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
FRANSKMÆND, DER BLEV DANSKE: 
FRA HUGUENOTTERNE TIL PRINS HENRIK 
 

Dato: Mandag 24/1 
Underviser: Historiker Rasmus Wichmann 

 
Historiker Rasmus Wichmann fortæller om både kendte og 
glemte danskere, der tilfældigvis blev født i Frankrig. 
 
Eller er det virkelig et tilfælde? For Danmark og Frankrig har 
nogle særlige bånd, især skabt af huguenotterne – franske pro-
testanter på flugt. 
 
Navne som Turéll og la Cour er siden blevet så danske som 
nogen. 
 
Andre franskmænd blev inviteret herop – såsom grev Saint-
Germain, der skulle indlede en reform af den danske hær, men 
som skulle grueligt meget igennem. 
 
 

 
 

Grev Saint-Germain 
 
 

 
DEN ANDEN BESÆTTELSE… 
TYSKE FLYGTNINGE I DANMARK 1945-49 
 

Dato: Mandag 7/2 
Underviser: John V. Jensen, museumsinspektør, Vardemuseerne 

 
I besættelsens sidste måneder ankom ca. 250.000 tyske flygt-
ninge til Danmark. Krigshandlingerne på Østfronten fik nazi-
sterne til at evakuere millioner af mennesker til det vestlige 
Tyskland og Danmark. De tyske flygtninge blev efter besæt-
telsen interneret i lejre – bl.a. i Oksbøl med 36.000, Danmarks 
femte største by i en periode.   



Eftertidens holdning til historien om de tyske flygtninge har gen-
nem de senere år været stærkt omdiskuteret. Var der, som 
nogen har ment det, tale om den største humanitære katastrofe 
i Danmarkshistorien, eller løstes opgaven tilfredsstillende 
under de vanskelige betingelser?   
 
Historien om de tyske flygtninge har været overset, men er 
yderst tankevækkende og aktuel. Foredraget baserer sig på 
foredragsholderens bog: ”Tyskere på flugt” (Aarhus Universi-
tets Forlag). 
 
Vi skal også høre om tilblivelsen af det nye museum "FLUGT" 
i det gamle lejrområde. Efter planen åbnes det i 2022. 
 
 
 

 
 

Øksbølflygtningelejren 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

CORONA-SITUATIONEN 
 

Når dette hæfte trykkes i slutningen af decem-
ber 2021, er det uvist, hvilke corona-restrik-
tioner der vil gælde, når vores program går i 
gang i slutningen af januar. 
 
Vi håber selvfølgelig, at situationen ændrer 
sig til det bedre, men vi kan risikere, at der 
stadig vil være restriktioner i de kommende 
måneder. 
 
Hvis vi bliver nødt til at ændre programmet, vil 
vi altid opdatere hjemmesiden, udsende et 
nyhedsbrev og tage kontakt til dem, der er 
tilmeldt de pågældende forelæsninger. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at man læser om 
vores retningslinjer på vores hjemmeside (klik 
på ”Særlige forhold”), og at man tilmelder sig 
vores nyhedsbrev via hjemmesiden (klik på 
”Nyhedsbreve”). 
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TUR TIL GRÆNSELANDET 
  

TRE-DAGES BUSTUR TIL SØNDERJYLLAND 

OG NORDTYSKLAND (UDSAT FRA 2020) 

Holdnummer: 1119 

Dato: Tirsdag 31/5 - torsdag 2/6 

Tilmelding: Senest 25/3 (efter ”først til mølle”-princippet) 

Begrænset deltagerantal: Maks. 50 deltagere 

Afgang Ebeltoft tirsdag: v/ Fregatten kl. 7.00 

Afgang Rønde tirsdag: v/rutebilstationen / apoteket kl. 7.20 

Hjemkomst torsdag: Ca. mellem kl. 20.30 og kl. 21.00 

Pris: 2.900 kr. pr. person i delt dobbeltværelse 

Prisen er vejledende. Der kan evt. komme en mindre justering. 

Busturens pris indeholder:  
Buskørsel, overnatning to gange på Hotel Landgasthof Tarp, guider og 
entreer. 
Tirsdag: Formiddagskaffe med rundstykke, frokost m/1 øl/vin/vand, 
eftermiddagskaffe, middag på Hotel Landgasthof Tarp. Drikkevarer 
tirsdag aften for egen regning. 
Onsdag: Morgenmad, frokost m/1 øl/vin/vand, eftermiddagskaffe, 
middag på Hotel Landgasthof Tarp. Drikkevarer onsdag aften for egen 
regning. 
Torsdag: Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe, sandwich.  
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Mona Thomassen,  
tlf. 6178 2697, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346  

Ret til ændringer forbeholdes 
 

  
Den 6. oktober 2020 var 100-året for Danmarks Genforening. I 
den anledning planlagde vi en tre-dages bustur til grænse-
landet. Den måtte dog desværre aflyses pga. coronasitua-
tionen. Nu satser vi på at kunne gennemføre den maj/juni i år. 
Turen går til Sønderjylland og Nordtyskland, hvor vi ved de vig-
tigste steder har lavet aftaler med eksperter, der vil guide os 
rundt og fortælle. Undervejs i bussen vil der være oplæg om 
nogle af de områder, vi kører igennem. 
 
Tirsdag: 
Efter et stop for kaffe ved Ejer Bavnehøj fortsætter vi til 
Skodborg Kirke i Rødding: En romansk kirke fra omkring år 
1200, der har status af vejkirke. 
 
Derefter kører vi til Rømø, hvor vi besøger Kommandørgår-
den. Gården er et intakt hvalfangerhjem og en af øens gamle, 
velstående slægtsgårde. Navnet hentyder til de kommandører, 
der i 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet havde komman-
doen på store hvalfangerbåde, som var på handelsrejser og 
lange hvaltogter i Nordatlanten. Mange kommandører tjente så 
godt, at de kunne bygge flotte gårde dekoreret med frisiske og 
hollandske kakler, smukt malede paneler, og udstyret med 
flotte møbler og kobbertøj. Tæt på gården står et hegn lavet af 
hvalben i 1772, som vi kører forbi. 
 
 

 
 

Kommandørgården. Foto: Frank Bach 
 
Længere sydpå på øen finder vi Rømø Kirke, opført omkring 
1200 og kraftigt udvidet i 1600- og 1700-tallet. Den er indviet til 
sømændenes skytshelgen, Sankt Clemens, og er udsmykket 



med flere kirkeskibe. På kirkegården findes en enestående 
samling af karakteristiske gravsten over ”kommandører”. Vi 
kører tilbage over Rømø-dæmningen og sydpå til Klægager, 
hvor vi spiser frokost. Klægager, ”Den gamle digegreves gård”, 
hvor stuehuset til den oprindelige firlængede gård er fra 1857. 
 
Vi fortsætter sydpå over grænsen ved Rudbøl og videre til 
Noldemuseet i Seebüll. Museet er indrettet i den store ejen-
dom, som maleren Emil Nolde 1927 lod bygge på en kunstig 
høj, et såkaldt varft, i marsken. Under krigen blev han ramt af 
et ”udstillingsforbud”, fordi nazisterne stemplede hans kunst 
som ”entartet” (degenereret). Et par hundrede af Noldes farve-
glade billeder er udstillet i huset, der ligesom haven, hvor Nolde 
ligger begravet, er en oplevelse i sig selv. 
 
 

 
 
Noldemuseet. Foto: Helmut Kunde © Nolde Stiftung Seebüll 
 
Vi styrker os med en kop kaffe, inden vi kører hen til vores hotel: 
Landgasthof Tarp, mellem Flensburg og Slesvig, hvor vi er ind-
logeret for begge nætter. Her spiser vi middag. 
 
Onsdag: 
Denne dag bruger vi i Slesvig by og omegnen. Efter morgen-
mad kører vi til Gottorp Slot vest for Slesvig by. Slottet har 
spillet en vigtig militær og politisk rolle i mange krige og opgør 
mellem danske konger og gottorpske hertuger. På slottet har 
Slesvig-Holstens landsmuseum for kunst, kulturhistorie og 
arkæologi til huse. Et af det arkæologiske museums højde-
punkter er Nydambåden: En egetræsbåd fra ca. 320 e.Kr., der 
var et krigsfartøj med en besætning på 45 mand. Båden blev i 
1863 fundet i Nydam Mose i det østlige Sønderjylland. Den er 
det ældst kendte rofartøj i Nordeuropa og dermed et vigtigt 
dansk jernalderfund. 
 
 

 
 

Nydambåden. Foto: Erik Christensen 
 
Herefter besøger vi Slesvig Domkirke, der er viet til apostlen 
Peter. Bygningen blev påbegyndt omkring år 1030 men opfø-
relsen strakte sig over flere hundrede år. Det nygotiske tårn på 
112 m, der er Sydslesvigs højeste kirketårn, blev opført i 1894. 
Kirkens inventar omfatter bl.a. De Tre Kongers Alter fra slut-
ningen af 1200-tallet, Kong Frederik 1.’s sarkofag, en 4,4 m høj 
egefigur af Sankt Kristoffer med Jesusbarnet på skuldrene fra 
1510 og en bronzedøbefont fra 1480. Det kendteste inventar er 
Hans Brüggemanns Bordesholmalter fra 1521. Alteret viser 16 
bibelske scener fra Jesu liv. Blandt de 386 figurer er der 
apostler, kirkelærere, profeter, bønder og handelsfolk.  
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Efter frokost besøger vi Vikingemuseet i Hedeby. Museet  lig-
ger få hundrede meter nord for Hedebys halvkredsvold ved 
Haddeby Nor. Bygningernes form er inspireret af vikingeskibe 
og ligner omvendte skibe med kølen opad. Udstillingen fokuse-
rer på byens håndværk, handel, byggestil og indbyggernes 
dagligliv samt Hedebys byudvikling. I udstillingen indgår også 
Hedeby-klokken og de originale runesten fra Hedeby. I Vikinge-
skibshallen præsenteres vraget af et delvist udbrændt, konge-
ligt langskib, som blev fundet ved Hedebys havn i 1953. I haven 
omkring museet dyrkes gamle nytte- og kulturplanter, som 
allerede i vikingetiden var hjemmehørende i Hedeby. 
 
Vi afslutter turen omkring Slesvig med et besøg på Danevirke 
Museum. Museet, som åbnede for publikum i 1990, fortæller 
om den gamle forsvarsvold op gennem tiderne og viser udstil-
linger om grænselandet og det danske mindretals historie. Den 
arkæologiske park omfatter Hovedvolden, Valdemarsmuren og 
Thyraborg. Hedeby og Danevirke blev optaget på UNESCO’s 
verdensarvsliste i 2018. Efter en kop kaffe kører vi tilbage til 
hotellet og spiser middag.  
 
Torsdag: 
Efter morgenmad kører vil til Flensborg og besøger den Gamle 
Kirkegård, der blev indviet i 1811 under Napoleonskrigene. Den 
var en af de første danske kirkegårde, som blev oprettet uden 
direkte tilknytning til en sognekirke. Den blev taget ud af drift og 
fredet i 1950. På kirkegården finder man bl.a. Istedløven fra 
1862, der er flyttet tilbage til dens oprindelige placering efter en 
omtumlet tilværelse, samt en række krigergrave fra slagene i 
de Slesvigske krige. Ca. 2.400 danske soldater er begravet her. 
 
Vi kører nordpå over grænsen til Frøslevlejren. Under besæt-
telsen var lejren en dansk interneringslejr i Frøslev Plantage. 
Efter besættelsen blev landssvigere og medlemmer af det 
tyske mindretal i Sønderjylland, der havde samarbejdet med 
besættelsesmagten, indsat i lejren. Senere blev den til militær-
kaserne. I dag huser Frøslevlejren et museum, der primært 
informerer om Frøslevlejren 1944-45, da den husede Det tyske 
Sikkerhedspolitis fanger i Danmark samt om deportationerne af 
fanger til KZ-lejre i Tyskland.  
 
Fra Frøslev kører vil til Historiecenter Dybbøl Banke, med fro-
kost undervejs. Centret blev bygget i 1992 midt i skanserækken 
på Dybbøl. Den formidler historien om kampene ved Dybbøl og 
krigen i 1864. Der er rekonstrueret et stykke skanse, en løbe-
grav og to soldaterbarakker. Her ligger også Dybbøl Mølle.  
 
På vej hjemad afser vi tid til besøg på Genforenings- og 
Grænsemuseet lidt nord for Christiansfeld – ”et lille museum 
som fortæller en meget stor historie”. Det var nemlig uden for  
museets vinduer d. 10. juli 1920, at Kong Christian X red over 
den slettede grænse. På museet anskueliggøres hvad der 
skete omkring Genforeningen, og hvad denne betød for de 
mennesker, som i 1920 formåede at stemme den nordlige del 
af Slesvig ”hjem” til Danmark. 
 
Til sidst holder vi pause ved Skamlingsbanken mellem Kolding 
og Hejlsminde – en 2-3 km lang randmoræne, fra hvis højeste 
punkt (113 m.o.h.) man har en fin udsigt. Siden 1843 har 
Skamlingsbanken været ramme om en række store folke-
møder. I 1919 – inden den officielle genforening i 1920 – afhold-
tes der en stor genforeningsfest her med alle landets sangkor 
og op mod 15.000 deltagere. Herfra kører vi hjem, med pause 
ved Ejer Baunehøj for en sandwich. 

 

 
 

Dybbøl Mølle. Foto: Guillaume Baviere 



MUSIK 

  

DANSKE KOMPONISTER  

OG DERES MELODIER  

Holdnummer: 1120 

Datoer: 5 tirsdage: 25/1, 8/2 (oplæg til koncert 10/2), 22/2, 8/3, 22/3 

Tid: 10.00-12.00 

Pris:  
5 forelæsninger: 450 kr.  2 forelæsninger: 200 kr. 
4 forelæsninger: 400 kr. 1 forelæsning:    125 kr. 
3 forelæsninger: 300 kr. 

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger  

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  

tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Underviser: Cand.mag. i musikvidenskab Arne Kjær 

Mange komponister har gennem tiden bidraget med melodier 
til den danske sangskat. Af og til dukker melodierne også op i 
deres instrumentalmusik. Vi følger udvalgte melodiers og 
sanges vej fra starten af det 19. århundrede og frem. 
 
Den første blandt udvalgte komponister er J.A.P. Schulz (”Sig 
månen langsomt hæver”). Så følger N.W. Gade, der benytter 
melodien til ”På Sjølunds fagre sletter” som tema i sin 1. sym-
foni. Carl Nielsen er den store sangskriver i første del af det 20. 
århundrede. Nogle af hans melodier indgår i symfoniske vær-
ker. Andre komponister er Oluf Ring og Otto Mortensen 
(”Kringsatt af fiender”) med flere. I denne forbindelse inddrages 
danske sangbøger, herunder den nye udgave af Højskole-
sangbogen fra 2020 (19. udgave). 
 
Foredrag 1: Tirsdag 25/1  Foredrag 3: Tirsdag 8/3  
Foredrag 2: Tirsdag 22/2  Foredrag 4: Tirsdag 22/3 
 
 
 

 
 
 
 
OPLÆG TIL KONCERT MED AARHUS 
SYMFONIORKESTER 
Dato: Tirsdag 8/2 

 
Richard Wagners Forspil til operaen ”Lohengrin” rummer sin 
egen stemningsfulde fortælling. Gustav Mahlers ”Kindertoten-
lieder” er fem gribende sange om mødet med døden til tekst af 
Friedrich Rückert. Edward Elgar sætter med sin 1. symfoni et 
engelsk perspektiv på den symfoniske genre, med inspiration 
fra Brahms. 
 
Koncert torsdag 10/2 kl. 19.30 i Musikhuset Aarhus: 
”Hinsides det ubærlige” 
Richard Wagner: Forspil til operaen Lohengrin 
Gustav Mahler: Kindertotenlieder 
Edward Elgar: Symfoni nr. 1 
 
Se vores hjemmeside for flere oplysninger om koncerten 

og for link til bestilling af billetter hos Musikhuset 
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LITTERATUR 1 
 
TO BETYDNINGSFULDE  
OG TANKEVÆKKENDE EUROPÆISKE  
FORFATTERE 
 

Holdnummer: 1134 

Datoer: 2 mandage: 31/1, 4/4 

Tid: 19.00-21.00 

Pris:  
2 forelæsninger: 175 kr. 
1 forelæsning:    100 kr.  

Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346   

Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser 

 
To betydningsfulde og tankevækkende europæiske forfattere – 
Franz Kafka og Michel Houellebecq – har ud fra hver deres 
placering i tid og geografisk udgangspunkt skrevet helt ander-
ledes og kontroversielt end andre forfattere i deres egen tid og 
fra deres eget område, men begge er netop utrolig vigtige for 
at forstå vores egen tid og civilisation. Derfor har vi også fået to 
særdeles kyndige til at komme på besøg for at give os inspira-
tion fra og indblik i de to forfatterskaber. 

 
 
MICHEL HOUELLEBECQS 
MENNESKEBILLEDE 
 
Dato: Mandag 31/1 
Underviser: Højskoleforstander Morten Dyssel 

 

Den franske forfatter Michel Houellebecq er europæisk sam-
tidslitteraturs provokatør frem for nogen. Med sine sylespidse 
og skånselsløse skildringer af det senmoderne samfund har 
han i såvel skønlitterær som essayistisk sammenhæng på 
opsigtsvækkende vis blotlagt den vestlige verdens værdimæs-
sige tomrum og civilisatoriske opløsning.  
 
Foredraget forsøger at føje nye brikker til forståelsen af forfat-
terskabets gennemgående temaer ved at stille skarpt på de 
eksistentielle erfaringer af ensomhed, tomhed og menings-
løshed i lyset af Bibelen og kristen teologi. Fra debutromanen 
”Udvidelse af kampzonen”, som indledes med et citat fra 
Romerbrevet af Paulus, til den hidtil seneste roman ”Sero-
tonin”, der afsluttes med en hilsen til Jesu offerdød for menne-
skenes skyld, ligger der i det nok så misantropiske forfatterskab 
en dyb længsel efter forløsning og frelse.  
 
I vor tids verden er alt tilladt, men ikke alt gavner. 
 

 

 
 

Michel Houellebecq 
Foto: Miguel Medina 



FRANZ KAFKA 
 
Dato: Mandag 4/4 
Underviser: Birte Kont, forfatter, cand.phil. 

 
Selvom man ikke har læst en linje af Kafka, kender enhver 
udtrykket ”kafkask”. Kafka er små 100 år efter sin død så aktuel 
som nogensinde.  
 
Med udgangspunkt i tiden, stedet og de kulturhistoriske forhold 
i Prag ved årsskiftet til 1900-tallet fortæller Birte Kont om 
Kafkas forfatterskab, de universelle temaer og den absurde, 
sorte humor. Hun inddrager også Kafkas livslange konflikt med 
sin far og kvinderne, som prægede hans værk.  
 
Alt hvad Kafka skrev, kunne i virkeligheden foregå hvor som 
helst og kan stadig i dag fortælle os noget væsentligt om at 
være fremmed i verden: En tilstand, der peger ind i vor egen 
tid. 
 

 
 

Franz Kafka 
 
 

 
 
 

 
LITTERATUR 2 
 
STORE DANSKE FORFATTERE 
 

Holdnummer: 1133 

Datoer: 2 mandage: 9/5, 16/5 

Tid: 19.00-21.00 

Pris:  
2 forelæsninger: 175 kr. 
1 forelæsning:    100 kr.  

Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346   

Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser 

 
Vi kender dem – tror vi da! Men ofte viser det sig, at det  ikke 
er tilfældigt, at vi kalder dem "Store danske forfattere". Der er 
altid noget nyt at komme efter. Nye fremgravede oplysninger, 
nye vinkler, vurderinger og formidlinger sætter igen gang i 
vores oplevelser, tankevirksomhed og forståelse af livets 
mangfoldighed. 
 
Det er med den baggrund, at vi har bedt to af vore tidligere 
gæsteforelæsere og gode formidlere om at komme på besøg 
igen med en fortælling om et par af de store danske forfattere. 
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THIT OG JOHANNES V. JENSENS 
STORMFULDE SØSKENDEFORHOLD  
 
Dato: Mandag 9/5 
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie  
og religionsvidenskab 

 

Den defekte dværgsøster og stivkrampefantomet 
 
Den ene var succesfuld nobelprismodtager, den anden én af 
Danmarks mest læste og omtalte forfattere. Det eneste, de 
endte med at have til fælles var fælles ophav, stort talent og et 
kæmpe temperament. Ellers var der så sandelig meget andet, 
der adskilte dem: Den ene fritænker, den anden spiritist, den 
ene notorisk berygtet som mandschauvinist, den anden flam-
mende feminist, den ene frisindet, den anden moralist.  
 
Efter de to i barndom og ungdom havde haft et utrolig nært for-
hold, slog det senere over i had, rivalisering og utrolig offentlige 
fejder. Vi kommer omkring dette underholdende og mærkvær-
dige søskendeforhold fra flere vinkler og ser på, hvordan det 
også udfolder sig i forfatterskaberne.  
 
 

 
 

Johannes V. Jensen og Thit Jensen (1893) 
 

 
DEN MODERNE H.C. ANDERSEN 
 
Dato: Mandag 16/5 
Underviser: Johannes Nørregaard Frandsen, professor emeritus, 
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, og leder af univer-
sitetets H.C. Andersen Center 

 
H.C. Andersens kunst rummer en fortællekraft, som gør det 
moderne til alle tider. Hans historier brænder sig ind i livet og 
han er stadig lige så moderne, som da han skrev. I sin samtid 
registrerede Andersen, hvordan dampmaskinen og telegrafen 
ændrede verden, ligesom han så et nyt Europa blive formet. 
Han så brud og var selv en mønsterbryder. Hans eventyr rum-
mer humor, fantasi, mørke skygger og uhygge. Alt det gør ham 
moderne!  
 
H.C. Andersen er ikke bare en genial digter, men også den 
mest kendte dansker ude i verden overhovedet. Foredraget vil 
fokusere på H.C. Andersen som en fortæller, der både er klas-
sisk og moderne, og på hans enestående status ude i verden. 
 
 

 



LITTERATUR 3 

HALFDAN RASMUUSEN (UDSAT FRA 2021) 

Holdnummer: 1135 

Dato: Torsdag 19/5 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346 

Underviser: Jeannet Ulrikkeholm, cand.mag. og tidligere universitets-
lærer 

 
Musikalsk foredrag om Halfdan Rasmussen ved cand.mag. 
Jeannet Ulrikkeholm 
  
Halfdans børnedigte ruller i vores blod – vi har alle fået hans 
børnesange ind med modermælken. Nogle af os har lært at 
læse takket være Halfdans ABC, som Ib Spang Olsen illu-
strerede. Da vi blev større, lærte vi hans voksendigte at kende. 
Vi erfarede, at Halfdan som ingen anden digter kan åbne vores 
øjne for livets skønhed og skrøbelighed. Og han gør det med 
glimt i øjet. Den subtile humor fornægter sig ikke.  
 
Halfdan har selv sagt, at han både var klovn og alvorsmand, 
idet han beskæftiger sig både med det lyse og det mørke. Han 
gjorde sig klart, at de mest populære digte var de sjove og ufar-
lige.  
  
Hvem var Halfdan egentlig? Hvorfor blev han digter? Hvad var 
hans baggrund? Hvordan udviklede hans forfatterskab sig? 
Hvilken rolle spillede kvinderne i hans liv, og hvilke forfattere 
påvirkede han?  
 
Få svaret på disse spørgsmål i løbet af foredraget. Jeannet 
Ulrikkeholm vil synge en del af Halfdans mest berømte sange, 
og publikum er med på fællessang. 
 
 

 
 

Halfdan Rasmussen 
 
_________________________________________ 
 
GPS-KOORDINATER – LIVESTREAMING-VÆRTER 

Rønde Gymnasium/Geoboxen        56.3022,10.4750 
Rostved Forsamlingshus                 56.3071,10.5245 
Rosmus Skole, Balle                    56.2999,10.7769 
Maltfabrikken, Ebeltoft                     56.2004,10.6766   

 
(Se også under ”Undervisningssteder” på vores 

hjemmeside) 
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LIVESTREAMING – 
NATURVIDENSKAB 

Datoer: 6 tirsdage 8/2, 22/2, 1/3, 15/3, 29/3, 26/4 

Tid: 18.45-21.00 

Pris: Fri entre 

Steder: Følgende værter i Syddjurs Kommune viser alle eller nogle af 
forelæsningerne: 

Rønde Gymnasium, Kr. Herskindsvej 6, lokale GeoboXen,  
8410 Rønde 

Rosmus Skole, Bispemosevej 5, Rosmus, 8444 Balle 

Rostved Forsamlingshus, Askedalsvej 5, Rostved, 8410 Rønde 

Maltfabrikken, Maltvej 8, 8400 Ebeltoft 

Kontaktpersoner hos Syddjurs Folkeuniversitet:  
Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697  

 

 

Livestreaming-arrangementerne omtalt nedenfor sendes 
direkte fra Søauditorierne, Aarhus Universitet, til storskærm 
hos værterne.  
 
Der er ingen tilmelding til Syddjurs Folkeuniversitet vedr. live-
streaming-arrangementerne. 
 
OBS! Ikke alle arrangementer vises af alle værter. Ved redak-
tionens slutning var det endnu ikke afklaret, hvor i kommunen 
man vil kunne se hvilke livestreaming-forelæsninger. På grund 
af corona-situationen kan der endvidere komme flere æn-
dringer / restriktioner. Vi henviser derfor til vores hjemme-
side, der løbende vil blive opdateret med relevante oplysninger.  
 
Her kan du også læse mere detaljerede beskrivelser af fore-
læsningerne.  
 
Der kan gives fri entré, fordi forelæsningerne er støttet af  
 

 

 

 
 

 

FREMTIDENS NATUR 

Dato: Tirsdag 8/2 

Underviser: Jens-Christian Svenning, professor i økologi, Institut for 
Biologi, Aarhus Universitet 

 
Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige livs-
former. Men Jordens store befolkning presser nu naturen. Hør 
hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om kon-
sekvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke løsninger 
skal vi satse på? 
 
 

 
 

  



DEN SOVENDE HJERNE 

Dato: Tirsdag 22/2 

Underviser: Birgitte Rahbek Kornum, lektor i neurobiologi, Institut for 
Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet  

 
Hvad sker der i hjernen, når vi sover, og hvorfor er søvn nød-
vendig for helbredet? Med afsæt i den nyeste forskning dykker 
vi ned i søvnens mysterium – herunder de gavnlige effekter af 
de fire søvnfaser og hvilke søvnråd der faktisk er værd at lytte 
til. 
 

 
KLIMAFORANDRINGERNE 

Dato: Tirsdag 1/3 

Underviser: Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik, 
Niels Bohr Institut, Københavns Universitet  

 
Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? Hvordan 
afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør svarene fra én af 
forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil forklare vigtige 
atmosfæreprocesser og dele af videnskaben bag rapporternes 
resultater. 
 

 

EKSTREM FORDØJELSE 

Dato: Tirsdag 15/3 

Underviser: Tobias Wang, professor i zoofysiologi, Institut for Biologi, 
Aarhus Universitet  

 
Slanger trives, modsat os mennesker, med at æde enorme 
måltider efter lang tids faste. Hør om hvordan forskere med 
udgangspunkt i slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver at 
blive klogere på, hvordan dyr og mennesker overlever lang-
varig faste. 
 
 

FLAGERMUS 

Dato: Tirsdag 29/3 

Underviser:  Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, 
Institut for Biologi, Aarhus Universitet 

 
Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter og de udgør en 
femtedel af alle pattedyrarter, er der meget vi ikke ved om hvad 
de foretager sig i mørket. Men nu har forskere sat små compu-
tere på flagermus og fået ny viden om deres adfærd og jagt 
med ekkoer. 
 

 

 

 

1g NOBEL PRIZE: FIRST LAUGH, THEN THINK 

Dato: Tirsdag 26/4  

Undervisere: Marc Abrahams and three prize winners 

 
The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at 
first makes us laugh and then think deeply. Attend this lecture 
for a humour-filled dive into the prize-winning research. Meet 
Marc Abrahams and some of the recent prize winners. The 
event will be held in English.  
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KALENDER – FORÅR 2022                   SIDE: 

 

 

20.01. Senior-Akademi: Ungarn – 1 – Historie    5 

24.01. Historie – 1 – Franskmænd, der blev danske    20 

25.01. Musik – 1 – Danske komponister    25 

31.01. Litteratur 1 – Michel Houellebecq 26 

07.02. Historie – 2 – Den anden besættelse     20 

08.02. Musik – 2 – Oplæg til koncert   25 

08.02. Livestreaming – 1 – Fremtidens natur     30 

10.02. Senior-Akademi: Ungarn – 2 – Litteratur          5 

22.02. Musik – 3 – Danske komponister 25 

22.02. Livestreaming – 2 – Den sovende hjerne 31 

24.02. Senior-Akademi: Ungarn – 3 – Kunst     6 

28.02. Fysiologi – 1 – August Krogh    16 

01.03. Livestreaming – 3 – Klimaforandringerne  31  

03.03. Senior-Akademi: Ungarn – 4 – Demokrati      6 

03.03. Norge – 1 – Norges geografi                              12 

07.03. Natur – 1 – Trækfuglenes gåder  17 

08.03. Musik – 4 – Danske komponister  25 

10.03. Fysiologi – 2 – Fup og fakta om dine gener 16 

15.03. Livestreaming – 4 – Ekstrem fordøjelse     31 

17.03. Arkitektur: Hverdagens kulturskatte   11 

21.03. Natur – 2 – Danmarks skove   18 

22.03. Musik – 5 – Danske komponister   25 

24.03. Norge – 2 – Norges historie   13 

28.03. Arkæologi: Hestekult i bondestenalderen 15 

29.03. Livestreaming – 5 – Flagermus    31 

31.03. Fysiologi – 3 – Forskning med dyr  17 

04.04. Litteratur 1 – Franz Kafka 27 

05.04. Kunst formiddag – 1 – A.M. Carl-Nielsen      8 

07.04. Senior-Akademi: Ungarn – 5 – Musik        7 

07.04. Kunst aften – 1 – Moderne kirkekunst   9 

21.04. Norge – 3 – Nyere historie      13 

25.04. Kunst aften – 2 – Else Alfelt   10 

26.04. Kunst formiddag – 2 – Kvinder?     8 

26.04. Livestreaming – 6 – 1g Nobel prize 31 

02.05. Samfund:Hun tington eller Fukuyama?   19 

05.05. Norge – 4 – Norsk litteratur    14 

09.05. Litteratur 2 – Thit Jensen og Joh. V. Jensen    28 

12.05. Norge – 5 – Norsk kunst  14 

16.05. Litteratur 2 – H.C. Andersen      28 

19.05. Litteratur 3 – Halfdan Rasmussen 29 

31.05. Tre-dages bustur til grænselandet 22 

 
 

 

Praktiske oplysninger   2 

Gavekort 14 

GPS-koordinater til vore forelæsningssteder 15 

GPS-koordinater til livestreaming-værter 29 
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