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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, Hans Jesper Højlund 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. 

 

Hvis du bruger et gavekort til betaling, skriv venligst ”Gavekort” 

samt gavekortets nummer i boksen under ”Enkeltdatoer”  i 

tilmeldingsfeltet under arrangementet på hjemmesiden. 

 

  



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. 

 

  

 

KONTAKTOPLYSNINGER 
Syddjurs Folkeuniversitet 

Bakkedraget 7, 8400 Ebeltoft 

CVR 29 88 26 22 

Danske Bank 4920 4920860346 

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk 
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4 

RULE BRITANNIA! 

STORBRITANNIEN FØR OG EFTER BREXIT 

Holdnummer: 1251 

Datoer: 4 aftener: mandag 20/2, torsdag 23/3, torsdag 30/3,  torsdag 
27/4  

Tid: 19.00-21.00  

Pris: 

4 forelæsninger: 375 kr.   2 forelæsninger: 200 kr. 
3 forelæsninger: 300 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) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160  

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

Storbritannien har for mange stået som et stærkt forenet 
kongerige, men Brexit har splittet landet. Der er ikke blot forskel 
på holdninger på tværs af alder, køn, uddannelse og klasse, 
men også på tværs af de nationer, der udgør Storbritannien. 
Mød fire forskere der har sat sig grundigt ind i forholdene for at 
forstå, hvad der er sket, og hvad der sker. 
 
 

 
STORBRITANNIEN I VERDEN  
FRA 1800-TALLET TIL I DAG 
 
Dato: Mandag 20/2 
Underviser: Casper Andersen, lektor i idéhistorie, Aarhus Universitet 

 
Solen går aldrig ned over det britiske imperium, der i løbet af 
1800-tallet blev det største, verden endnu har set. I foredraget 
vil Casper Andersen forklare imperiets opkomst, storhedstid og 
endelige sammenbrud efter 2. Verdenskrig.  
 
Vi kommer rundt i imperiets mange dele: Fra bosætterkolo-
nierne Australien, New Zealand og Canada, over ”kronjuvelen” 
Indien, til kolonierne i Afrika og naturligvis til imperiets hjerte i 
London.  
 
Det er en historie om rigdom og pragt, men også om vold og 
opstand mod koloniherrernes privilegier.  
 
 
 

 

 
Walter Crane: Map of the world 1886. Jappalang, 2010. 

Wikimedia Commons 
 
 
Imperiet er ikke mere, men arven former stadig Storbritannien. 
Vi trækker derfor trådene frem til i dag, hvor Storbritannien 
kæmper med at finde sin plads i verden i kølvandet på Brexit. 
 



IRLAND EFTER BREXIT: NY DYNAMIK I 
GAMLE KONFLIKTER? 
 
Dato: Torsdag 23/3 
Underviser: Sara Dybris McQuaid, lektor i britisk og irsk historie  
og samfund, Aarhus Universitet 

 
Brexit har selvfølgelig konsekvenser for alle EU-lande, men for 
Irland er de særligt vidtrækkende. Udover en stærkt sammen-
flettet økonomi og udveksling af borgere mellem Irland og 
Storbritannien, har landene også arbejdet tæt sammen om 
fredsprocessen i Nordirland. Og fredsprocessen har i høj grad 
været rammesat af det fælles EU-medlemsskab, der nu er 
ophørt.  

 
Så hvordan forholder Irland og irere sig til en fremtid med 
Brexit? Hvordan påvirker det Irlands forhold til Storbritannien 
og til EU? Hvad gør Brexitaftalerne ved dynamikken i fredspro-
cessen i Nordirland? Hvordan tænker briterne over den irske 
dimension af Brexit? Og hvordan påvirker Brexit mulighederne 
for et forenet Irland? 
 
 
 

 

 
Foto: Paul Faith, Ritzau, Scanpix 

 
 
 
 

ENGELSK IDENTITET: IMPERIUM, 
STORBRITANNIEN OG EUROPA 
 
Dato: Torsdag 30/3 
Underviser: Lisanne Wilken, lektor i europastudier, Aarhus Universitet 

I 2016 stemte Storbritannien sig ud af EU. Det kom som et chok 
for mange både i og uden for Storbritannien, og det tog lidt tid 
at få stykket forklaringer sammen, som kunne gøre Brexit for-
ståeligt.  

Den store splittelse i og af den britiske befolkning var en af de 
forklaringer, der lå lige for. Undersøgelser af afstem-ningen 
havde afsløret, at holdningen til Brexit delte briterne på tværs 
af alder, køn, uddannelse, klasse og på tværs af de nationer, 
der tilsammen udgør Storbritannien. Skotland og Nordirland 
ville blive, mens Wales og England ville forlade EU.  

Også historien blev mobiliseret som forklaringsramme. Måske 
var briterne – eller i hvert fald englænderne – aldrig helt kom-
met sig over tabet af imperiet, og måske havde de aldrig helt 
fundet deres plads i et samarbejdende Europa, hvor Tyskland 
og Frankrig spillede fremtrædende roller.  

I spørgsmålet om Brexit spøger spørgsmålet om en fremvok-
sende engelsk identitet, der ikke rigtigt spejler et kulturelt eller 
politisk projekt, men som ikke desto mindre reflekteres i følel-
sesladede diskurser. Foredraget stiller skarpt på udviklingen af 
engelsk identitet i det 21. århundrede og undersøger, hvad det 
har med Brexit at gøre. 
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ET VALG MELLEM TO UNIONER: 
SKOTLAND EFTER BREXIT 
 
Dato: Torsdag 27/4 
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i historie, 
filosofi og samfundsfag 

 

Storbritannien er i dag en union under pres: England, Wales, 
Nordirland og Skotland er uenige om EU og om Londons domi-
nerende rolle. Skepsissen er stor over for at finde fælles løs-
ninger.               
 
I den skotske befolkning findes en yderst kritisk holdning til 
Brexit og London, ofte personificeret i Skotlands førsteminister 
og leder af Skotlands Nationalparti, Nicola F. Sturgeon, som 
taler for et uafhængigt Skotland, der atter skal tilbage i EU, 
måske med et samarbejde med de nordiske lande. Dette mod-
siges af andre magtfulde stemmer i Skotland. Unionisterne 
peger på, at Skotlands økonomi er dybt integreret i 
Storbritannien, samt at den nye sikkerhedspolitiske situation i 
Europa er fundamentalt forandret. 
 
Foredraget vil belyse disse emner i den skotske debat. Sam-
tidig fortælles også om betydningen af de sociale og økono-
miske forskelle i det skotske samfund, der påvirker uaf-
hængighedsdebatten. 
 
 

 

 

 
Det skotske parlament – debatkammeret 

Foto: Wikipedia Commons 
 
 
 
 
 
 

  

 
INGEN SENIOR-AKADEMI I ÅR 

 

I flere år har vi hvert forår tilbudt en forelæsnings-
række under navnet ”Senior-Akademiet” i samar-
bejde med Glasmuseet Ebeltoft. Forelæsningerne 
har altid haft forbindelse med en udstilling på 
museet. 
 
I denne sæson er der desværre ingen udstilling, der 
er egnet som udgangspunkt for en sådan forelæs-
ningsrække, og vi har derfor måtte opgive at arran-
gere Senior-Akademiet. Vi håber selvfølgelig, at vi 
kan fortsætte igen til næste år. 



SAMFUND 1 

MICHEL FOUCAULT (UDSAT FRA 7/11/22) 

Holdnummer: 1257 

Dato: Mandag 27/2 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 86341923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160 

Underviser: Jens Erik Kristensen, lic.phil. og lektor i pædagogikkens 
idehistorie ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU) ved Aarhus Universitet, campus Emdrup i København 

Foredraget vil fortælle om den berømte og berygtede franske 
filosof Michel Foucault (1926-1984) og hans omfattende og 
historisk stofrige værker.  

Vi runder nogle af nøgletemaerne i hans forfatterskab samt 
hans provokerende påpegning af de tætte relationer mellem 
viden, sandhed og magt, når det kommer til institutioner og pro-
fessioner, der har med mennesker at gøre. Og slutter med at 
se på nogle af de områder, hvor hans historier og analyser har 
bevaret og sågar fået fornyet aktualitet (corona-epidemien, den 
digitale overvågningskapitalisme, identitetspolitik m.v.). 

 

 

 

SAMFUND 2 

DEMOKRATIER ER LANGT STÆRKERE, 

END DE SER UD 

Holdnummer: 1270 

Dato: Torsdag 25/5 

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: Jørgen Møller, professor, Institut for Statskundskab, 
Aarhus Universitet 

 
Ruslands invasion af Ukraine i 2022 minder os på brutal vis om, 
hvad forskellen på demokrati og diktatur er. I et demokrati står 
magthavere til ansvar over for befolkningen og kan udskiftes af 
befolkningen på fredelig vis. I et diktatur som det russiske er et 
magtskifte ofte en dramatisk affære, og lederen står kun til 
ansvar for sig selv og sine rygklappere. Det øger risikoen for, 
at autokrater såsom Vladimir Putin træffer skæbnesvangre 
beslutninger uden at kere sig om omkostningerne for alle 
andre.  
 
Demokrati løser ikke alle problemer, men det er på tide at afvise 
eller nuancere de sidste årtiers påstande om demokratiets 
ringe tilstand.  
 
Dette foredrag tager en stribe ofte hørte påstande om demokra-
tiets problemer under kritisk behandling og viser, hvordan disse 
udbredte forestillinger helt eller delvist savner et solidt grundlag 
– de er myter.  
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LITTERATUR 1 

ENGELSK LITTERATUR FRA 1800-TALLET  

Holdnummer: 1267 

Datoer: Torsdag 26/1, mandag 6/3, mandag 27/3 

Tid: 19.00-21.00 

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

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

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

Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser 

 
I forbindelse med forelæsningsrækken om ”Rule Britannia” vil 
vi gerne præsentere en lille del af den utroligt righoldige og 
spændende engelske litteratur. Det drejer sig om seks for-
fattere fra 1800-tallet: De realistiske og humoristiske sæde-
skildrende forfattere Jane Austen og Charles Dickens, samt de 
tre Brontë-søstre, der skrev dramatiske historier om altfortæ-
rende kærlighed, om vild natur og hvileløse genfærd. 
 
 

 
JANE AUSTENS LIV OG VÆRKER 
 
Dato: Torsdag 26/1 
Underviser: Mag.art. Leif V.S. Balthzersen 

 
Den engelske forfatter Jane Austen (1775-1817) bliver ved 
med at være uhyre populær. Hun levede relativt tilbagetrukket 
sammen med sin familie hele sit korte liv, men hendes ganske 
få romaner, blandt andet ”Stolthed og fordom”, ”Fornuft og 
følelse” og ”Emma”, er siden de udkom – i første omgang 
anonymt – blevet læst og elsket af et stadigt voksende publi-
kum verden over. Bøgerne er også filmatiseret utallige gange.  
 
Foredraget er en introduktion til Jane Austens liv, hendes bøger 
og hendes samtid, og der er billeder fra de steder, hun har boet, 
herunder Bath og Chawton, samt eksempler på tidens musik 
og klædedragter – og en enkelt opskrift! 
 
 

 
 

Chawton House 
 

 
 

BRONTË-SØSTRENE 
 
Dato: Mandag 6/3 
Underviser: Lise Lotte Frederiksen, forfatter, cand.mag. i dansk, 
engelsk og teatervidenskab 

 
Et oplæg om Søstrene Brontës – Charlotte, Emily og Anne –  
bedste romaner og digte! 
 
Især romanen ”Jane Eyre” og romanen ”Stormfulde Højder” bli-
ver tolket og sat ind i en litteraturhistorisk og social sammen-
hæng. 
 



Lise Lotte Frederiksen har flere gange besøgt landsbyen 
Haworth i Yorkshire, hvor familien levede, og hun arbejder p.t . 
på en bog om søstrene og deres bror. 
 
Hvem var de? Hvad er myte og hvad er realitet? Hvorfor er de 
blandt de ypperste af Englands forfattere? 
 

 
CHARLES DICKENS’ LIV OG VÆRKER 
 
Dato: Mandag 27/3 
Underviser: lektor emeritus, ph.d., Claus Schatz-Jakobsen, Institut for 
kulturvidenskaber, SDU 

 
Der er flere gode grunde til, at Charles Dickens stadig, mere 
end 150 år efter hans død, fremhæves blandt verdenslittera-
turens allerstørste fortællere, på linje med Shakespeare, 
Tolstoj og Stendhal: Hans gribende fortællestil og handlings-
forløb, hans brogede persongalleri, hans stærke sociale enga-
gement og indignation, samt de nye medier for skønlitterær 
publikation, som han var med til at udvikle.  
 
Claus Schatz-Jakobsens foredrag vil dels give et litteratur-
historisk overblik over forfatterskabet, dels slå ned på enkelte 
af romanerne og fokusere på både ovennævnte træk og nogle 
af forfatterskabets blinde vinkler. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LITTERATUR 2 

”INDTIL VANVID, INDTIL DØDEN” > 

AF KIRSTEN THORUP (UDSAT FRA 28/11/22) 

Holdnummer: 1266 

Dato: Mandag 6/2 

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: Nicklas Freisleben Lund, cand.mag. og ph.d.  

i litteraturvidenskab 

 
I dette foredrag præsenterer litteraturforsker og -kritiker Nicklas 
Freisleben Lund Kirsten Thorups roman ”Indtil vanvid, indtil 
døden” (2020).  
 
Romanens emne er velkendt – 2. Verdenskrig – men dens per-
spektiv er uvant og originalt. Hovedpersonen, den danske 
Harriet, er ikke alene kvinde: Hun indtager også en liden flat-
terende position i den historiske suppedas som krigsenke efter 
den Hitler-begejstrede Gerhard, der er død som frivillig ved 
Østfronten.  
 
Romanen er centreret om Harriets ophold i München i 1942 og 
udfolder således et ubehageligt insider-blik på naziregimets 
mareridtsagtige virkelighed 
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LITTERATUR 3 
 
PROVINSENS FINE STEMMER 
 

Holdnummer: 1268 

Dato: Mandag 8/5 

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: Johannes Nørregaard Frandsen, professor emeritus, 
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 

 
Johannes Nørregaard Frandsen har gæstet os før med fore-
drag om ”Litterære stemmer i Grænselandet”, om Jeppe 
Aakjær og om ”Den moderne H. C. Andersen”. 
 
Denne gang er det med ”Provinsens fine stemmer”: Et af de 
absolut vigtigste temaer i dansk litteratur, der knytter sig til fra-
flytternes erfaringer. Fra 1900-2000 vandrede tusinder og atter 
tusinder fra land til by, ligesom livet på landet forvandlede sig 
drastisk for de tilbageblevne. Der er frigørelse i denne ”folke-
vandring”, men der er også omkostninger i forhold til identitet 
og selvopfattelse.  
 
Det er en historie, der skrives på dybe kunstneriske måder af 
forfattere som Jeppe Aakjær, Marie Bregendahl, Hans Kirk, 
Martin A. Hansen, Tage Skou-Hansen, Arthur Krasilnikoff, 
Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen med mange flere, 
og det er denne kunstneriske overflod, der øses af i foredraget.                                                                                                            
 
Dansk litteratur lever mellem land og by.     
 
   
 

 
 
 

LITTERATUR 4 
 

TO STORE EUROPÆISKE FORFATTERE 

Holdnummer: 1269 

Datoer: 2 mandage: 15/5, 22/5 

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 

 
To betydningsfulde europæiske forfattere, der ikke har mistet 
deres aktualitet. 

 
 
FRANZ KAFKA 
 
Dato: Mandag 15/5 
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 
 
 

 
HVAD ER ET MENNESKE? THOMAS MANNS 
UNDERSØGELSE AF FÆNOMENET 
”IDENTITET” 
 
Dato: Mandag 22/5 
Underviser: Morten Dyssel, forfatter, foredragsholder, formand for 
Det Danske Thomas Mann Selskab 

 

Det er blevet hævdet, at alle romaner leder efter svar på, hvad 
et individ er, hvori dets identitet består, hvad der egentlig defi-
nerer et jeg. I dette foredrag fokuseres der på Thomas Manns 
efterforskning af, hvad menneskevæsenet er – med særligt 
henblik på romanerne ”Buddenbrooks” (1901) og ”Josef og 
hans brødre” (1933-1943).  
 
I romanen om huset Buddenbrooks forfald forfægtes – med 
skæbnesvangre følger – det gammelborgerlige grundprincip, at 
vi ”ikke er født for vor egen, lille, personlige lykke, men er 
ligesom led i en kæde.”  
 
I romanværket om Josef og brødrene tematiseres en mytisk-
arketypisk forestilling om, at mennesket til enhver tid vandrer i 
fædrenes fodspor. Det er derfor den individuelle eksistens’ 
opgave at blive bevidst om, at mytiske mønstre fra ’fortidens 
brønd’ fjernstyrer os fra generation til generation. 
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UKRAINE 

Holdnummer: 1259 

Datoer: 3 torsdage: 2/2, 13/4, 4/5 

Tid: 19.00-21.00  

Pris: 
3 forelæsninger: 275 kr. 1 forelæsning: 100 kr. 
2 forelæsninger: 200 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 Hans Jesper Højlund, tlf. 5187 1580 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

Verden er stadig stærkt påvirket af krigen i Ukraine med 
Rusland som angriber og Ukraine som den angrebne. Stærke 
følelser er i spil, grundlæggende værdier bliver knægtet, og på 
den storpolitiske scene udspiller sig et dødsensfarligt spil.  
 
Folkeuniversitetet sætter fokus på tre temaer: Hvordan har 
Ukraine udviklet sig siden det blev selvstændigt – er det et 
demokrati i dag? Kan krigen vindes militært, eller er der, som 
Stig Dalager hævder, intet alternativ til forhandling? Til slut et 
fokus på de historiske forudsætninger for krigen og Ukraines 
relation til Rusland. 
 

 
UKRAINE ER IKKE PUTINS BAGHAVE,  
DET ER VORES 
 
Dato: Torsdag 2/2 
Underviser: Mikael Andersen, journalist 

 
I dette foredrag vil vi få et vue over Ukraines sidste 25 år af jour-
nalist Michael Andersen, der i september 2022 skrev en kronik 
i Politiken med overskriften: ”Ukraine er ikke Putins baghave, 
det er vores”. Vi skal se på, hvor langt landet er nået og hvor-
dan. 
 
Michael Andersen har i over 15 år produceret længere radiore-
portager fra Ukraine for Orientering og Panorama (DR) og dæk-
ket landet i mange år for Politiken, samt været kommentator for 
BBC. Om situation nu siger han: ”Det vi ser i øjeblikket er et 
folk, der forsvarer deres land, deres frihed og deres spirende 
(men uperfekte) demokrati – og deres beslutning om at Ukraine 
ligger i Europa.” 
 
 

 

 
Foto: Grigory Sysoyev, Ritzau Scanpix 

 
 

 
UKRAINE – INTET ALTERNATIV TIL 
FORHANDLINGER 
 
Dato: Torsdag 13/4 
Underviser: Stig Dalager, forfatter 

 

I forlængelse af sin kronik i Politiken d. 20 oktober 2022, plæ-
derer forfatteren Stig Dalager for, at der er en oplagt mulighed 



for at gå på to ben i Danmarks og Vestens forhold til krigen I 
Ukraine. I stedet for en ensidig våbenstøtte argumenterer 
Dalager for en helt nødvendig, målrettet indsats for især via FN 
at få fredsforhandlinger op at stå imellem Ukraine og Rusland. 
 
Stig Dalager et forfatter til 64 værker, hans romaner og skuespil 
er publiceret og/eller opført i 41 lande rundt om på kloden. En 
spillefilm over hans roman, ”Skyggeland” (Land of Shadows), 
er på vej I Hollywood. Aktiv samfundsdebattør med kronikker 
og essays samlet i flere essay-artikelsamlinger fra hans hånd. 
 
 

 

 
Ukraine. Foto: Vadim Ghirda AP Ritzau Scanpix 

 
 
 
 

KRIGEN I UKRAINE – DE HISTORISKE 
FORUDSÆTNINGER 
 
Dato: Torsdag 4/5 
Underviser: Claus Mathiesen, cand.mag. i polsk og russisk, studie-
lektor på Forsvarsakademiet 

I foredraget vil vi se på, hvilke relationer der er mellem Rusland 
og Ukraine, herunder hvad der er årsagen til, at Rusland ikke 
vil opgive at have kontrol over Ukraine. Vi ser på, hvorfor krigen 
begyndte netop på det tidspunkt i februar, og hvorfor krigen 
overhovedet vedkommer os. Vi vil også se på status for krigen 
i foråret 2023, herunder hvilke krav parterne stiller til hinanden 
for at skabe en holdbar fred.  

Claus Mathiesen er cand.mag. i polsk og russisk, studielektor 
og Ruslandskender på Forsvarsakademiet. Han har i forbin-
delse med sit arbejde haft utallige besøg i Rusland og de øvrige 
lande, der opstod efter Sovjetunionens sammenbrud. I årene 
1999-2007 var han dansk forsvarsattache i Ukraine. 

Er der mon varme hveder til kaffen? 

 

 
 

 

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.  
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NATUR 

Holdnummer: 1265 

Datoer: 2 torsdage: 9/2, 9/3 

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 Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser 

 
VILDERE NATURNATIONALPARKER,  
HEGN OG DYREVELFÆRD 
 
Dato: Torsdag 9/2 
Underviser: Rune Engelbreth Larsen, forelæser og forfatter 

På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden for de 
seneste 500 år på grund af menneskets udbredelse, naturøde-
læggelse og ressourceforbrug. Dansk natur har det også skidt 
– faktisk ligger vi i bund i EU – og derfor er der brug for at 
gentænke en dansk naturforvaltning, der i højere grad tager 
udgangspunkt i naturens egne præmisser.  

I ord og naturbilleder gør Rune Engelbreth Larsen os klogere 
på den danske naturkrise, og hvorfor vildere naturnational-
parker kan være en del af løsningen på problemet. Konceptet 
"naturnationalpark", der er opfundet af forelæseren, er under 
etablering 15 steder i Danmark, hvilket imidlertid også skaber 
debat om dyrevelfærd, hegn og sikkerhed, når man færdes 
blandt store dyr som vilde heste, bisoner og elge i danske land-
skaber. 

Forelæser og forfatter Rune Engelbreth Larsen er medlem af 
Det Etiske Råd og Repræsentantskabet i Danmarks Natur-
fredningsforening. Seneste bog: 'Danmarks genforvildede 
natur'. 

 

Foto: Rune Engelbreth Larsen 

 

DANMARKS VILDTVOKSENDE ORKIDÉER –  
I NATIONALT OG INTERNATIONALT 
PERSPEKTIV 
 
Dato: Torsdag 9/3 
Underviser: seniorbiolog emeritus Peter Wind, Institut for Ecoscience, 
Aarhus Universitet 

Det er en overraskelse for mange, at der vokser hele 37 arter 
af orkidéer i Danmark. Enkelte af dem har spektakulære, farve-



strålende blomster som maj-gøgeurt, mens hovedparten har 
mindre iøjnefaldende blomster. Mange vokser under specielle 
forhold og er derfor sjældne. Disse forhold gør, at orkidéerne 
såvel nationalt som internationalt har en særlig plads i mange 
naturelskeres hjerter. 

Hvad er det, der gør orkidéerne specielt interessante og efter-
tragtede? Hvad er deres nuværende status? 

Botaniker og seniorbiolog Peter Wind vil i sit foredrag besvare 
spørgsmålene på baggrund af 30 års overvågning af udvalgte 
orkidébestande, ligesom han vil løfte sløret for deres nuvæ-
rende forekomst på Djursland. 

 

 

VERDENEN I RAV 

EN AFTEN OM LIVET OG HISTORIERNE 

DER GEMMER SIG I HAVETS GULD 

Holdnummer: 1255 

Dato: Torsdag 20/4 

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: Anders Leth Damgaard, formand for Den Danske 
Ravklub               

I Danmark kender alle til rav, men kun meget få kender til dets 
afgørende rolle i forståelsen af livet og jordens udvikling. Rav 
fungerer som en portal tilbage i tiden – et vindue til fortiden. 
Inde i ravet kan vi se et øjeblik fra jordens fjerne fortid fast-
frosset i 3D. I dag er jagten på nordens guld mere populær end 
nogensinde før og gennem dette foredrag vil Anders Leth 
Damgaard give en levende og nuanceret indsigt i, hvorfor dette 
næsten magiske materiale er så fantastisk.  

 

Foredragsholderen vil afdække ravets dybeste hemmelig-
heder og give tips og tricks til jagten. Desuden vil han også 
medbringe en masse rav: Store og små stykker, rav i alle 
mulige farver, og sjældenheder og unika, som man ellers kun 
ser på museer.  

  

Foredragsholderen Anders Leth Damgaard er uddannet lærer, 
autodidakt rav-forsker og formand for Den Danske Ravklub.  

 
 

 

 
Baltisk rav: 34-38 millioner år gammel 

med yderst velbevaret bille 
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BUSTUR TIL MIDTJYLLAND  

KULTUR, KUNST OG KIRKER  

PÅ DEN JYSKE HEDE 

Holdnummer: 1250 

Datoer: Onsdag 31/5 - torsdag 1/6 

Tilmelding: Senest 5/3 (efter ”først til mølle”-princippet) 

Begrænset deltagerantal: Maks. 50 deltagere 

Afgang Ebeltoft onsdag: v/ Fregatten kl. 7.00 

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

Hjemkomst torsdag: Ca. mellem kl. 18.30 og kl. 19.00 

Pris: 2.075 kr. pr. person i delt dobbeltværelse 

Extrapris for enkeltværelse: 100 kr. (begrænset antal) 

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

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

Ret til ændringer forbeholdes 
 

  
På denne to-dags bustur kører vi i kreds rundt om Herning og 
besøger en perlerække af seværdigheder – fra en brunkulslejr 
til en klosterkirke, med mange andre spændende oplevelser 
undervejs. 
 
Onsdag: 
Vi starter grytidligt kl. 7 fra Ebeltoft. Efter en kaffepause ankom-
mer vi kl. ca. 10 til Søby Brunkulsmuseum syd for Herning, hvor 
vi får en guidet tur. Museet, der åbnede i 1977, orienterer om 
perioden med gravning af brunkul fra 1940-70. Det sker bl.a. i 
form af fotos, genstande og værktøj fra perioden, sammen med 
autentiske arbejderhjem og andre bygninger. Brunkulslejerne 
leverede brændsel over hele landet og var Danmarks farligste 
arbejdsplads, med på et tidspunkt op til 2000 arbejdere. Da 
produktionen sluttede i 1970, standsede også pumpning af 
vand, og der opstod søer og et goldt landskab med op til 30 
meter høje skråninger af opgravet sand – de såkaldte tipper. I 
dag ligger området som et fantastisk naturområde.  
 

 
 

Brydning af brunkul. Foto: Søby Brunkulsmuseum 
 
Vi kører vestpå til Videbæk, hvor vi spiser frokost, før vi besø-
ger kirken, der er fra 1914. I forbindelse med kirkens udvidelse 
i 2010 fik den en altertavle fremstillet af ætset kobber og ætset 
messing udført af billedhugger Erland Knudssøn. 
 
I Videbæk besøger vi også Vestjyllands Kunstpavillon, der blev 
udvidet i 2017 med en bygning, der rummer et museum for 
Arne Haugen Sørensen. Her får vi en rundvisning. Efter en 
kaffepause går vi en tur i Videbæk by for at se på nogle af de 
mange kunstværker, der er opstillet rundt omkring. 
 
Dagen slutter i Vildbjerg, hvor vi spiser aftensmad og overnatter 
på Hotel Vildbjerg. 



Torsdag: 
Efter morgenmad kører vi mod nordøst .til Kongenshus Minde-
park, der er en mindepark for opdyrkerne af heden i Jylland. 
Heden på Kongenshus er en del af den store Alhede, som 
oprindeligt var kongelig vildtbane. I 1723 indledtes forsøgene 
på at forvandle heden til frugtbar landbrugsjord. I 1942 opkøbte 
Hedeselskabet det ca. 1200 ha store område med uopdyrket 
hede, som i dag udgør mindeparken. Den er kendt for den ca. 
1 km lange slugt ”Mindedalen” med dens mange sten. 
 
 

 
 

Kongenshus Mindepark. Foto: Jesper Maagaard 
 
Vi tilbringer en time i mindeparken inden vi kører videre til 
Frederiks, hvor vi besøger kirken. Byen opstod, da regeringen 
under Frederik 5. hentede kolonister fra Tyskland til egnen for 
at dyrke jorden (de såkaldte ”kartoffeltyskere”). Men i 1768 var 
der kun 49 familier tilbage i de to byer Frederikshede (nu 
Havredal) og Frederikshøj (nu Grønhøj). Midt mellem de to 
bebyggelser blev Frederiks Kirke opført i 1766 uden tårn og 
hvælvinger. Ved kirken står en mindesten for de familier, der 
drog til Alheden, samt Ole Herolds skulptur ”Kartoffelpigen”.  
 
En gammel kartoffeltyskerlade fra 1760 er genopført i laden på 
den fredede kongeligt privilegerede Grønhøj Kro fra 1848, hvor 
vi indtager frokost og besøger kroens museer. Under maden 
fortæller kromanden om egnens og slægtens historie og spiller 
et par fællessange! 
 
Vi kører videre østpå til Kongensbro og traver langs Gudenåen 
til Høj Stene og tilbage igen, hvorefter vi bliver styrket af kaffe 
og kage. Høj Stene er en skibssætning, der er blevet genfundet 
og rekonstrueret af arkæologer fra Moesgaard Museum. Den 
er et af Nordeuropas største gravmonumenter fra jernalderen. 
Den består af 2-4 meter høje sten placeret i en 80 meter lang 
spidsoval formation. 
 
Ikke langt herfra, ved Gudenåens østbred,  ligger Tvilum Kirke, 
der er den sidste del af et firefløjet Augustinerkloster. Kirken er 
opført i første del af 1200-tallet og den indre og ydre frem-
træden er bestemt af overgangstiden mellem romansk og 
gotisk byggemåde. Kirken har en pragtfuld fløjaltertavle og 
desuden en gotisk døbefont og nogle kalkmalerier. 
 
Hermed  har vi afsluttet vores rundtur omkring Herning og kører 
tilbage til Djursland. 
 
 

 
 

Tvilum kirke 
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MUSIK  

FIRE FOREDRAG OM MUSIK  

Holdnummer: 1260 

Datoer: 4 tirsdage: 21/2, 7/3, 21/3, 18/4 

Tid: 10.00-12.00 

Pris:  
4 forelæsninger: 375 kr.  2 forelæsninger: 200 kr. 
3 forelæsninger: 300 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) Knud Thorgaard,  

tlf. 8634 1923, og Hans Jesper Højlund, tlf. 5187 1580 

Underviser: Cand.mag. i musikvidenskab Arne Kjær 

KONCERTER: PRISER OG ANDRE OPLYSNINGER - SE NÆSTE SIDE 

 

OPLÆG TIL SYMFONIKONCERTEN TORSDAG 23/2 
Dato: Tirsdag 21/2 

 
Richard Strauss: Don Juan 
Carl Nielsen: Koncert for fløjte og orkester 
Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales 
Albert Roussel: Bacchus et Ariane, Suite nr. 2 

 
Koncerten indledes med det symfoniske digt Don Juan af 
Richard Strauss – et gennembrudsværk for den 24-årige kom-
ponist. Don Juans ekstatiske livsnydelse kommer til udtryk i 
musikken, men også til sidst en fortvivlelse over tomhed og for-
tabt kærlighed.  
 
I Carl Nielsens Fløjtekoncert sætter solo-fløjten en bestemt 
”tone” an: ”Fløjten kan ikke fornægte sin natur, den foretrækker 
de pastorale [landligt idylliske] stemninger. Komponisten er 
derfor nødt til at rette sig efter det blide væsen, hvis han ikke vil 
stemples som barbar” (citat: Carl Nielsen).  
 
Valses nobles et sentimentales af Maurice Ravel er en suite af 
8 valse i forskellig karakter, hvor Ravel viser sin fine sans for 
orkestrets klangmuligheder.  
 
Bacchus et Ariane, Suite nr. 2 af Albert Roussel er musik fra 
balletten af samme navn. Emnet er hentet i den græske myto-
logis fortælling om kærlighedshistorien mellem Ariadne 
(Ariane) og Dionysos (Bacchus). 
 
 

OPLÆG TIL SYMFONIKONCERTEN TORSDAG 16/3 
Dato: Tirsdag 7/3 

 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Meeresstille und glückliche Fahrt 
Max Bruch: Koncert for violin, bratsch og orkester 
Johannes Brahms: Symfoni nr. 3 

 
Meeresstille und glückliche Fahrt af Mendelssohn skildrer en 
”lykkelig sejlads” på ”havets stilhed”. Et inderligt og smukt 
bidrag til genren koncert-ouverture. Inspirationen fandt 
Mendelssohn i to digte af Goethe. 
 
Max Bruch, tysk romantisk komponist, er allermest kendt for sin 
violinkoncert nr. 1 i g-mol. Med Koncert for violin, bratsch og 
orkester er der nu mulighed for at opleve mere af Bruchs talent 
for det koncerterende spil mellem solist(er) og orkester.  
 
Symfoni nr. 3 af Brahms er den korteste af hans fire symfonier, 
men fremtræder alligevel med en tilsvarende tyngde som de 
andre. Det skyldes hans sans for den symfoniske leg med 
temaerne, der er kombineret med et intenst musikalsk udtryk, 
som både rummer alvor og melankoli, men også glæden ved 
melodisk skønhed. 



JOHANN SEBASTIAN BACH – MUSIK TIL PÅSKEN – 
JOHANNES-PASSIONEN 
Dato: Tirsdag 21/3 

 
Johann Sebastian Bachs unikke kreativitet udfolder sig på 
mange måder: Som elementær glæde ved at musicere, som 
musikalsk pragtudfoldelse i den store barok-stil, og som inder-
lighed i udtrykket, der er båret af en dyb religiøsitet. Alt dette 
kan høres i det store religiøse værk Johannes-Passionen, 
opført første gang i påsken 1724. Vi lytter til udvalgte arier og 
korstykker, samt den gennemgående fortælling fra Biblen, der 
synges af en tenor-solist (evangelisten). 
 
 

 
 

Lucas Cranach d.Ä.: Kreuzigung Christi 
(Kunsthistorisches Museum Wien) 

 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH – MUSIK DERHJEMME 
OG TIL KONCERTBRUG 
Dato: Tirsdag 18/4 

 
Johann Sebastian Bach var en produktiv komponist, også uden 
for det kirkelige regi. Vi besøger Bach derhjemme, hvor han 
komponerede til eget og til familiens brug. Og vi lytter desuden 
til musik, der er lavet til koncertbrug og til optræden i de fyrste-
lige huse. Her inddrages bl.a. virtuose værker for orgel, uddrag 
af Solo-suiter (for violin, cello, klaver) samt Brandenburg-kon-
certerne. Undervejs sættes der et musikhistorisk perspektiv på 
Bachs betydning for samtid og eftertid. 
 

 

OM KONCERTERNE I FORBINDELSE MED 

FORELÆSNINGERNE  

Koncertbilletter er A-billetter og er forbeholdt deltagere i 
musikforelæsningerne. Der er et begrænset antal billetter. 
Sælges efter ”først-til-mølle”-princippet. 
 
Koncert: Forførelsens kunst – torsdag 23/2 kl. 19.30 
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus 
Pris for billet: 300 kr. Seneste tilmelding: 6/2 
 
Koncert: Hjertets bølgeslag – torsdag 16/3 kl. 19.30 
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus 
Pris for billet: 260 kr. Seneste tilmelding: 27/2 
 
Oplys holdnummer (1260) samt dato(er) på koncert(erne) 
ifm. tilmelding og betaling.  
 
 

 
 

Se vores hjemmeside for flere oplysninger om 
koncerterne   
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KUNST ─ FORMIDDAG 

Holdnummer: 1253 

Datoer: 3 tirsdage: 31/1, 25/4, 2/5 

Tid: 10.00-12.00 

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) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
HENRI MATISSE: DET RØDE ATELIER 

Dato: Tirsdag 31/1 
Underviser: Sarah Pihl Petersen, kunsthistoriker, Statens Museum for 
Kunst 

Lyt med, når kunsthistoriker Sarah Pihl Petersen udfolder 
tematikker i udstillingen ”Matisse: Det røde atelier”, som vises 
på SMK – Statens Museum for Kunst – indtil den 26. februar 
2023.    

Den franske kunstner Henri Matisse (1869-1954) eksperimen-
terede livet igennem med maleriets udtryksformer. I 1911 maler 
han kunstværket ”Det røde atelier”. Et værk, der forestiller 
kunstnerens atelier fyldt med hans egne malerier, skulpturer, 
møbler og dekorative genstande. I et radikalt greb har kunst-
neren overmalet vægge, gulv og møbler med en ensartet rød 
farve. Værket anses i dag for et nøgleværk – ikke bare i 
Matisses kunst, men i europæisk modernisme.   

Til foredraget går vi helt tæt på det ikoniske værk, der har 
fascineret generationer af kunstnere og museumsgæster.    

 

 

Henri Matisse. Det røde atelier (1911) 
 

 
OVARTACI 

Dato: Tirsdag 25/4 
Underviser: Anne-Mette Strange, formidlings- og 
kommunikationsansvarlig, Museum Ovartaci, Aarhus 

 
Foredraget introducerer til mennesket og kunstneren Ovartaci. 
Ovartaci hed oprindeligt Louis Marcussen og var født i Ebeltoft. 
I 1929 blev han tvangsindlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov, 
hvor han levede som patient frem til sin død i 1985. Det var som 
patient Marcussen tog navnet Ovartaci – en jysk omskrivning 



af ”overtosse”. Ovartaci skabte gennem sit liv en masse kunst, 
der i dag danner grundlaget for Museum Ovartaci.  
 
Museum Ovartaci er netop nu under reetablering i Kulturhus 
Bunkeren i Aarhus Nord efter flytningen fra Psykiatrisk Hospital 
i 2018. Det nye museum åbner i foråret 2023. 
 

 

 
Ovartaci: Musikkvinder 

 

ANSELM KIEFER I TÅRESPORET  
 

Dato: Tirsdag 2/5 
Underviser: Gitte Tandrup, kunsthistoriker, mag.art. fra Københavns 
og Aarhus Universitet 

 
Anselm Kiefer (f. 1945) er en af vor tids største kunstnere. Igen 
og igen arbejder han med den europæiske erindring på en 
måde, som er fascinerende med kunstværker, der vælter ud 
imod én med lærreder, hvor halm, aske, kviste, frø, svedne 
solsikker, stole, indkøbsvogne og andet kan være sat ind i den 
ofte sort-hvide maleflade. Og bøger, masser af bøger skabt i 
bly, brændte og arrede for at give os et nyt lys.  

Hvad er det? Kan man komme det nærmere? Det er tegn til vor 
tid, til åbning af vore sår i sjælen. Så vi kan få erindringer og 
vor fortids ruiner med i vores bagage, så man kan mærke digte-
ren Paul Celans ord: "Stol på tåresporet og lær at leve".  

Foredraget vil søge nærmere ind i disse tegn, og skildre Kiefers 
livsværk fra starten i 70'erne med billederne omkring Parsifal,  
de smukke værker omkring Margarete og Sulamith i 80'erne til 
storværket i Dogepaladset i Venedig fra 2022. Der vil være 
perspektiver med andre kunstnere som Joseph Beuys, Peter 
Brandes og Renate Graf.     

 

KUNST ─ AFTEN 

JESSIE KLEEMANN 

Holdnummer: 1252 

Dato: Mandag 30/1 

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: Sarah Pihl Petersen, kunsthistoriker, Statens Museum for 
Kunst 

Jessie Kleeman (f. 1959) er en banebrydende grønlandsk 
kunstner, der arbejder med både performancekunst og poesi.    
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Kleeman bruger, i mange af sine værker, sin krop som det pri-
mære medium til at udforske temaer om hukommelse, (af)kolo-
nisering, nationalisme og inuitkultur. Den generation af grøn-
landske kunstnere, som Kleemann er en del af, må anses for 
at have ændret og redefineret samtidskunsten i Grønland radi-
kalt og omfatter, udover Kleemann, kunstnere som Pia Arke 
(1958-2007). Denne generation af kunstnere var og er særligt 
fokuseret på kropskunst, og hvad (kropslig) frigørelse betyder i 
sammenhæng med Grønlands kolonihistorie og nutid.   
   
Til foredraget vil kunsthistoriker Sarah Pihl Petersen dykke ned 
i Kleemans kunstpraksis og komme med perspektiver til kunst-
nerens kommende soloudstilling, der åbner på SMK – Statens 
Museum for Kunst – i efteråret 2023.    
 
 
 

 

 
Jessie Kleemann. Foto:SMK 

 
 
 

 

 

SPØG ELLER SKRÆMT? 

EN VANDRING IND I GENFÆRDENES 

VERDEN 

Holdnummer: 1256 

Dato: Mandag 24/4 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Hans Jesper Højlund, tlf. 5187 1580 

Undervisere: Cand.mag. i religion og historie Katrine Rønne 
Nikolajsen og astronom og naturvidenskabsformidler Ole J. Knudsen               

Vi præsenterer jer for en vifte af historier, som rækker fra goti-
ske gys over ånder og åbenbaringer til det, som siger bump på 
loftet. 

 

En puslen i natten. En hund der gøer. Et glimt af en kvinde som 
var engang. Noget du ikke kan forklare. Der findes et utal af 
historier om folk, der har set eller oplevet ting, som de mener 
kan være genfærd. I dette foredrag finder vi genfærdet frem fra 
loftet og vender og drejer det, for fra forskellige vinkler at 
undersøge, hvorvidt genfærd er en fysisk mulighed, om det er 
tidsrejsende, om vores hjerner spiller os et puds og får man 
kontakt med afdøde Tante Anna under en spiritistisk seance?   

 

Vi kigger under lagenet på spøgelset og hiver også fat i hver-
dagsfænomener som den blå Folkevogn på motorvejen og 
lokalhistoriske genfærd og vi fortæller om spiritisme og gen-
færd i populærkulturen. 



LIVESTREAMING – 
NATURVIDENSKAB 

Datoer: 6 tirsdage 28/2, 7/3, 21/3, 28/3, 18/4, 25/4 

Tid: 18.45-21.00 

Pris: Fri entre 

Steder: Se vores hjemmeside 

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. Se vores hjemmeside for flere oplysninger om 
værterne samt mere detaljerede beskrivelser af forelæs-
ningerne. 
 
Der er ingen tilmelding til Syddjurs Folkeuniversitet vedr. live-
streaming-arrangementerne. 
 
Der kan gives fri entré, fordi forelæsningerne er støttet af  
 

 

 

 

 

HVAD GRØNLANDS INDLANDSIS LÆRER OS 

Dato: Tirsdag 28/2 
Underviser: glaciolog Dorthe Dahl-Jensen 

 
 

DET ER BARE EN VIRUS 
Dato: Tirsdag 7/3 
Underviser: Overlæge Anders Fomsgaard 
 
 

KAFFE 
Dato: 21/3 
Underviser: Aske Bosselmann, Anders Barfod og Kjeld Hermansen 
 
 

 

 
 

 
STJERNERNES VILDE LIV 
Dato: Tirsdag 28/3 
Undervisere: Astrofysikerne Mia Sloth Lundkvist og Hans Kjeldsen 
 
 

FREMTIDENS RNA-MEDICIN 
Dato: 18/4 
Undervisere: RNA-forskerne Mette Malle og Jørgen Kjems 
 
 

MYRER 
Dato: Tirsdag 25/4 
Underviser: Insektforsker Joachim Offenberg 
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KALENDER – FORÅR 2023              SIDE: 

 

 

26.01. Litteratur 1 –  Jane Austen    8 

30.01. Kunst aften – Jessie Kleemann    21 

31.01. Kunst formiddag – Henri Matisse    20 

02.02. Ukraine –  Ikke Putins baghave 12 

06.02. Litteratur 2 – Kirsten Thorup       9 

09.02. Natur – Vildere naturnationalparker    14 

20.02. Rule Britannia – Storbritanniens historie    4  

21.02. Musik – Oplæg til koncerten 23.02.        18 

27.02. Samfund 1 – Michel Foucault   7 

28.02. Livestreaming – Grønlands indlandsis 23 

06.03. Litteratur 1 – Brontë-søstrene     8 

07.03. Musik – Oplæg til koncerten 16.03.    18 

07.03. Livestreaming – Det er bare en virus 23 

09.03. Natur – Danmarks orkidéer  14  

21.03. Musik – J.S. Bach: Johannes Passion    19 

21.03. Livestreaming – Kaffe                                23 

23.03. Rule Britannia – Irland efter Brexit    5 

27.03. Litteratur 1 – Charles Dickens    9 

28.03. Livestreaming – Stjernernes vilde liv 23 

30.03. Rule Britannia – Engelsk identitet        5 

13.04. Ukraine – Ingen alternativ til forhandling   12 

18.04. Musik – J.S. Bach: Musik derhjemme   19 

18.04. Livestreaming – Fremtidens RNA-medicin   23 

20.04. Verdenen i rav   15 

24.04. Spøg eller skræmt? 22 

25.04. Kunst formiddag – Ovartaci     20 

25.04. Livestreaming – Myrer   23 

27.04. Rule Britannia – Skotland efter Brexit   5 

02.05. Kunst formiddag – Anselm Kiefer    21 

04.05. Ukraine – Historiske forudsætninger 13 

08.05. Litteratur 3 – Provinsens fine stemmer 10 

15.05. Litteratur 4 – Franz Kafka   10 

22.05. Litteratur 4 – Thomas Mann   11 

25.05. Samfund 2 – Demokratier er stærke   7 

31.05-01.06. To dages bustur   16 

 
 

 

Praktiske oplysninger   2 

Gavekort 13 

 

 
 
 
 
 
 

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 


