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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 

Danmark. 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 

banken og indbetal til ovenstående konto med oplysninger som 

ovenfor. 

 

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

Folkeuniversitet kontrollerer dagligt vores bankkonto og regi-

strerer alle indbetalinger. Du behøver derfor ikke at medtage 

en kopi af din bankoverførsel, når du kommer til arrange-

mentet. 

 

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. 2 forelæsninger, 

eller om du vælger bare 1.  

 

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 – og du vil få 

det indbetalte beløb tilbagebetalt. Et sådant hold aflyses 8 dage 

før start. På enkelte arrangementer står anført seneste tilmel-

dingsfrist.  

 

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

fratrukket ekspeditionsgebyr på 120 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. Det kan bl.a. betyde, at vi bliver nødt til at begrænse 

antallet af deltagere til vores forelæsninger, alt efter de aktuelle 

forbehold fra myndighederne. Det vil fremgå af vores hjemme-

side, hvis der ikke er flere ledige pladser til et arrangement. 

 
 

 

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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GLASMUSEET EBELTOFT 
 

SENIOR-AKADEMI – VENEDIG  

Holdnummer: 1275 

Datoer: 5 torsdage: 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5 

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 2021. I løbet af foråret åbnes en udstilling 
med den dygtige og berømte venetianske glaskunstner Lino 
Tagliapietra. Det har derfor været oplagt at gøre den spæn-
dende by Venedig til en ”paraply” for vores foredragsrække.  

 

VENEDIGS HISTORIE 
 
Dato: Torsdag 25/3  
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i historie, 
filosofi og samfundsfag 

Venedigs historie er uløseligt forbundet med Middelhavet. Her 
flød handelsruterne fra Asien og Mellemøsten sammen. Byens 
rigdom og storhed var således resultatet af handel og køb-
mandskab, der gjorde Venedig til områdets handelsmæssige 
knudepunkt. Et umiskendeligt islæt i middelalderens og 
renæssancens Europa blev den venetianske købmand, der 
enten faldbød luksusvarer eller tilbød handelsforbindelser, som 
forgrenede sig ud over hele den kendte verden.  

I egenskab af sin status som handelsby udviklede Venedig sig 
som en imperiemagt i Middelhavet, ofte i rivalisering med sine 
norditalienske nabostater. 

 

 

_______________________________________ 

Venedig: 
 Historie, arkitektur, kunst, glas, film 

____________________________________ 



Fra 1100-tallet og fremefter indtog den venetianske republik 
flere områder i det østlige Middelhav og satte her sit særlige 
aftryk på forholdet mellem det kristne Europa, det byzantinske 
rige og den muslimske verden. Fortællingen er dramatisk og 
kredser om Venedigs forsøg på at opretholde handlen, imens 
bystaten må forsvare sine interesser.  

Foredraget belyser hovedtræk i Venedigs historie. Vi starter i 
republikkens tidligste begyndelse i 1000-tallet og bevæger os 
igennem dens storhedsperiode til dens forfald i slutningen af 
1600-tallet. Fortællingen belyser, hvordan venetianernes by og 
republik blev et centrum for kunst, politisk teori, innovation og 
økonomisk foretagsomhed. Samtidig fremhæves det, hvordan 
Venedigs historie blev muliggjort af de andre middelhavs-
imperiers udvikling, især det byzantinske riges forfald i 1200-
tallet og Osmannerrigets voksende magt i 1400-tallet.  

 
 

Canaletto: Canale Grande, Venezia (ca. 1730) 

 

RUNDTUR I VENEDIG –  

ADRIATERHAVETS DRONNING 
 
Dato: Torsdag 8/4 
Underviser: Torben Brix, foredragsholder, historiefortæller og 
rejseleder  

Venedig har ikke et sidestykke nogen steder i verden. Med sin 
helt specielle tilblivelse og opbygning på mere end hundrede 
øer med kanaler som færdselsårer er den helt unik.  

Foredraget vil tage tilhørerne på en billedrejse gennem lagune-
staden med dens dragende pladser, smukke kirker og paladser 
og specielle atmosfære. Højdepunkter som Markus-pladsen, 
Rialtobroen, Canale Grande og dens gondoler vil blive besøgt, 
men også kirker som Santa Maria della Salute, San Zanipoli og 
Markuskirken står på programmet. Vi skal også forbi magtens 
centrum – Dogepaladset med tilhørende Sukkenes Bro. Turen 
vil yderligere gå til glasøen Murano, ligesom begravelsesøen 
San Michele og byens første bosættelse Torcello rundes. På 
rollelisten vil derudover blandt andre være Santa Lucia, 
Casanova og Hemingway. Til slut ser vi på Venezias fremtid.  
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VENETIANSK KUNST 
 
Dato: Torsdag 22/4 
Underviser: Trine Ross, magister i kunsthistorie, kunstanmelder ved 
Politiken, indehaver af Trine Ross Rejser og kendt fra DR K’s Kunstquiz 

Venedig er en vidunderlig by! Og kunsten, der knytter sig til 
den, er præcis lige så fantastisk, både når vi kigger tilbage 
gennem tiderne og i dag, hvor Venedig hvert andet år er ram-
men om kunstbiennalen, der byder på det bedste inden for den 
internationale samtidskunst. 

Blandt fortidens fyrtårn stikker Tizian særlig højt op, idet han 
definerede Den Venetianske Skole igennem mere end et halvt 
århundrede og blev kaldt ”Solen mellem små stjerner” af 
selveste Dante. Men også Veronese, Tintoretto og mange flere 
har sat deres præg på Venedig, hvilket man (også) kan opleve 
på kunstrejse. 

 

VENEDIG, MURANO OG GLAS 
 
Dato: Torsdag 6/5  
Underviser: Jan Kock, lektor emeritus, Aarhus Universitet 

Besøger man Rosenborg Slot, er en af de mest eksklusive ting 
et helt kammer med – selv i europæisk sammenhæng – ene-
stående glaskunst gjort i Venedig i 1700-tallet. Alt er givet som 
en gave til den danske konge Frederik 4., der besøgte Venedig 
i 1709. Når det blev til en så storslået gave til monarken er bag-
grunden den, at Venedig på det tidspunkt frembragte noget af 
det mest forfinede glaskunst, man kan tænke sig.  

Produktionen af glas i Venedig kan med nogenlunde sikkerhed 
føres omkring 1000 år tilbage i tiden. Den faglige viden har man 
givetvis hentet i det syriske område, som igen har traditioner 
tilbage til det romerske rige. Venedig forsøgte at holde på den 
faglige viden omkring det ”at gøre glas”. Derfor var det gennem 
lange perioder forbudt venetianske glasmagere at rejse til 
udlandet. Det var dog umuligt at holde glasmagerne hjemme, 
derfor har venetiansk glaskunst påvirket smagen inden for glas 
i mange europæiske lande. 

 

  

Værk af Lino Tagliapietra 

Vi skal følge udviklingen af glas i Venedig gennem århundreder 
og følge den voldsomme nedgang, glasproduktionen havde på 
stedet i første halvdel af 1800-tallet. Glasproduktionen får dog 
sidst i 1800-tallet en renæssance og udvikler sig igen til noget 
helt særligt. Nye firmaer og kendte kunstnere kommer til. 
Gennem 1920'erne og 1930'erne stortrives glaskunsten i 
Lagunen. Efter 2. Verdenskrig fornyer stedet sig atter og 
progressive firmaer kommer til, der blandt andet gør sig 



gældende på Biennalen i byen såvel som andre steder i udlan-
det. Vi følger udviklingen helt op til i dag, hvor der igen sker 
meget nyt, samtidig med at de gamle mestre sætter det kunst-
neriske niveau. En af dem er Lino Tagliapietra, som netop nu 
udstiller på Glasmuseet. Denne udstilling får vi naturligvis en 
rundvisning i. 

 

FILMBYEN VENEDIG 
 
Dato: Torsdag 20/5 
Underviser: Jakob Isak Nielsen, lektor og ph.d. ved Aarhus 
Universitet 

Det er igen lykkedes at få Jakob Isak Nielsen, lektor og ph.d. 
ved Aarhus Universitet, til at besøge Ebeltoft og Glasmuseet. 
Han har før været foredragsholder i Seniorakademiet og har 
delt af sin store viden om film fra så forskellige områder som 
Australien og Mexico.  

Denne gang er det film i og om Venedig, der er på dagsor-
denen. Viscontis ”Døden i Venedig” baseret på Thomas Manns 
smukke novelle vil nok være den mest kendte, men vi vil 
komme omkring andre betydelige film.  

I den forbindelse er filmbyen Venedig også interessant med 
den tilbagevendende filmbiennale. 

 

 

Scene fra Viscontis ”Døden i Venedig” 

 

  

 
CORONA-SITUATIONEN 

 
Når dette hæfte trykkes i slutningen af decem-
ber, gælder de nye restriktioner med delvis 
lukning af hele landet frem til 3. januar 2021. 
 
Vi håber selvfølgelig, at situationen ændrer sig 
til det bedre, men vi må regne med, 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. 
 
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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KUNST ─ FORMIDDAG 

Holdnummer: 1253 

Datoer: 3 tirsdage: 2/3, 16/3, 23/3 

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) Birthe Damgård Nielsen,  
tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 

BARON ROSENKRANTZ –  
FARVERNES MYSTIK  
 

Dato: Tirsdag 2/3 
Underviser: Sarah Pihl Petersen, Udstillingsassistent ARKEN 

 
En excentrisk kolorist, en søgende sjæl og en utraditionel 
baron. Arild Rosenkrantz var alt dette og meget mere. Han blev 
berømmet for sine storslåede glasmosaikker og gådefulde 
malerier i udlandet men var i Danmark en fremmed fugl.  

I dag er Rosenkrantz’ spirituelle søgen og mystiske motiv-
verden højaktuel, og kunstnerens fascinerende livsværk bliver 
nu for første gang udfoldet i en stor museumsudstilling. Særud-
stillingen ”Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik” kan opleves 
på ARKEN til og med den 2. maj 2021. 

 
JOHN KØRNER 

Dato: Tirsdag 16/3 
Underviser: Kunstkritiker Lisbeth Bonde, MA 

Med sin omdiskuterede Afghanistan-serie ville maleren John 
Kørner (f. 1947), som er uddannet ved det Kgl. Danske Kunst-
akademi i årene 1991-97, skildre krigens gru. Han var dybt 
anfægtet af denne krig, og i værkerne tydeliggjorde han de gru-
somme realiteter bag hævnmotiverne og den aggressive krigs-
retorik og gav samtidig en hommage til de danske ofre. Og når 
maleriet håndteres så suverænt som af John Kørner, kan det 
befordre en øget forståelse af væsentlige samfundsproblemer 
og sætte disse under debat – i bedste Georg Brandes-stil.  

 
 

John Kørner: Crazy Water Melon Shipping 

Senere har Kørner dekoreret Frederik 8.s Palæ og skabt en 
række serier med kritiske fremstillinger af trafficking, flygt-
ningekrisen og senest med udstillingen ”Crazy Water Melon 
Shipping” i Galleri Bo Bjerggaard af forbrugersamfundets bag-
sider. Det handler i det hele taget om problemer, når det gælder 



John Kørners samfundskritiske malerier, der er let genken-
delige med de syrede farver med forkærlighed for gul og violet 
og med en akvarel-lignende penselføring.  

Foredraget vil introducere John Kørner som en af de mest 
betydningsfulde billedkunstnere i tiden, og som ud over at male 
også skaber værker i tre dimensioner. 

 
 
TID – ET FOREDRAG OM FOTOGRAFI  
 

Dato: Tirsdag 23/3 
Underviser: Fotograf Henrik Saxgren 

 
Et fotografi bliver skabt indeni hovedet på den, der ser det. 
Henrik Saxgren – en af Danmarks fineste fotografer – vil i 
denne forelæsning dele ud af sin viden. 
 
Saxgren er uddannet reklamefotograf, men skippede hurtigt 
reklamen til fordel for dokumentarfotografiet. Siden midten af 
1970 har han skabt fotografiske fortællinger fra ind- og udland. 
Han har modtaget et hav af priser, bl.a. dansk fotografis 
hæderspris i 2016. Inden for det sidste par år har Saxgren haft 
museumsudstillinger i både Danmark og uden for landets 
grænser. Fra 2014-2016 arbejdede han i det nordvestlige 
Grønland. Billederne fra disse oplevelser blev til bogen og 
udstillingen ”Ultima Thule”, som begejstrede anmelderne. “En 
symbiose af dokumentarfotografi og billedkunst”, som Politiken 
skrev. 
 
Henrik Saxgren er velbevandret inden for alle fotografiets gen-
rer og vil fortælle om både egne og andre fotografers arbejde. 

 

KUNST ─ AFTEN 

  
Holdnummer: 1252 

Datoer: 3 mandage: 25/1, 1/3, 15/3 

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) Birthe Damgård Nielsen,  
tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
MESTERMØDE MELLEM JORN  
OG KIRKEBY 
 

Dato: Mandag 25/1 
Underviser: Idehistoriker Lars Morell 

 
Idehistoriker Lars Morell har været med til at arrangere vinte-
rens succesfulde Jorn / Kirkeby-udstilling på ARoS. I dette fore-
drag tager han os med om bag kulisserne og giver et indblik i, 
hvordan sådan en stor udstilling bliver til. Men ikke mindst vil 
han med en række eksempler vise, hvordan de to meget for-
skellige kunstnere alligevel mødes på udvalgte punkter. 
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GULD OG MAGI 
 

Dato: Mandag 1/3 
Underviser: Sarah Pihl Petersen, Udstillingsassistent ARKEN 

 
Guldet har siden oldtiden fascineret mennesket. Vi spejler os i 
guldet, og måden vi bruger guldet på, viser hvem vi er: Fra old-
tidens offergaver og middelalderens gyldne altre til samtids-
kunsten, der med guldet som materiale viser sammenhængen 
mellem værdi og identitet.  

Den 6. februar åbner ARKEN særudstillingen ”Guld og magi”, 
hvor gyldne skatte fra Nationalmuseet går i dialog med den 
største samtidskunst. Udstillingen tager publikum med på en 
rejse gennem mange årtusinder for at udforske guldets magt 
og magi, som mere end nogensinde optager kunsten i dag. 

 

Hængesmykke fra Tairone-kulturen i Colombia 
Nationalmuseet. Foto: Kit Weiss 

 
INGVAR CRONHAMMAR 
Dato: Mandag 15/3 
Underviser: Kunstkritiker Lisbeth Bonde, MA 

 
Den svenskfødte billedhugger Ingvar Cronhammar (f. 1947) er 
uddannet ved Aarhus Kunstakademi i årene 1967-71. Hans 
værker svinger mellem det monumentale og det tyste med en 
forkærlighed for perfektioneret, industrielt design. Bedst kendt 
er hans værk ”Elia” ved Herning, der stod færdigt i 2001. Det er 
en af verdens største skulpturer med en diameter på 60 m og 
en højde på 32 m. ”Elia” kommunikerer med sine fire søjler med 
kosmos og ”udspyder ild” – med tilfældige intervaller. 
 
Ellers er Cronhammar især kendt for sine formatmæssigt mere 
beskedne værker til det offentlige rum foruden mindre skulp-
turer og en række designs.  
 
Cronhammars gennembrudsværk er ”The Gate” fra 1988 – en 
gigantisk installation, der giver illustration af et uhyggeligt 
maskinrum med blandt andet turbiner, hvalkranie, projektørlys 
og ”vandgrav”. Foredraget vil vise rundt i Cronhammars sug-
gestive og mørke, eksistenssøgende værker. 
 

 

 

 
Ingvar Cronhammar: The Gate 



LITTERATUR  
 
TO POPULÆRE ITALIENSKE FORFATTERE, 
DER SKRIVER VERDENSLITTERATUR 
 

 

Holdnummer: 1269 

Datoer: 2 torsdage: 28/1, 4/2 

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 Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346   

Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser 

 
Når vi i Syddjurs Folkeuniversitet præsenterer disse to forfat-
tere er de så store, at det egentlig ikke behøver en begrun-
delse. Men da vi i Seniorakademiet i den grad sætter fokus på 
en italiensk by med emnet Venedig, var det oplagt, at vi netop 
med disse to forfattere kunne komme ud i og omkring den ita-
lienske litteratur og det italienske samfund og blive klogere 
herpå. 

 
 
ELENA FERRANTES ROMANUNIVERS 
 
Dato: Torsdag 28/1 
Underviser: Pia Schwarz Lausten, lektor i italiensk litteratur, 
Københavns Universitet  

 

Ingen ved med garanti, hvem der gemmer sig bag pseudo-
nymet Elena Ferrante. Men hendes romaner, især romankvar-
tetten ”Min geniale veninde”, der hovedsageligt foregår i et 
hårdt miljø i Napoli, er blevet slugt af millioner af læsere verden 
over og omsat til både en tv-serie og teaterforestillinger.  

 
Foredraget præsenterer forfatterskabet fra debuten i 1992 med 
”Besværende kærlighed” frem til Napoli-kvartetten om Lila og 
Elena, som for alvor fik Ferrante-feberen til at sprede sig, og 
den seneste roman ”Voksnes løgnagtige liv”.  
 
Foredraget vil behandle gennemgående temaer som kvindelige 
venskaber, Napoli, mor-datter forholdet og skriften. Hendes 
skrivestil og syn på litteratur og forfatteridentitet bliver også 
berørt. 
 
 
 
 

UMBERTO ECOS SIDSTE ROMANER 
 
Dato: Torsdag 4/2 
Underviser: Oversætter, cand.mag. i italiensk og retorik  
Lorens Juul Madsen  

 
Umberto Eco (1932-2016) markerede sig som en af sin genera-
tions skarpeste og samtidig mest alsidige intellektuelle.  
 
Han var semiotiker og ekspert i moderne massekommuni-
kation, middelalderekspert, men også forlægger, forfatter og 
klummeskribent. Den brede offentlighed lærte ham at kende i 
forbindelse med hans litterære debut i 1980 med romanen 
”Rosens navn”, som er oversat til 47 sprog.  
 
Med afsæt i Ecos samlede virke fortæller Lorens Juul Madsen 
i dette foredrag om Ecos to sidste romaner – ”Kirkegården i 
Prag” (2010, dansk 2012) og ”Nr. 0” (2015) – og sit arbejde med 
at oversætte dem. 
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GRØNLAND 

Holdnummer: 1259 

Datoer: 7 aftener: 22/3, 25/3, 12/4, 19/4, 26/4, 10/5, 20/5 

Tid: 19.00-21.00  

Pris: 
7 forelæsninger: 650 kr. 3 forelæsninger:    300 kr. 
6 forelæsninger: 600 kr. 2 forelæsninger:    200 kr. 
5 forelæsninger: 500 kr. 1 forelæsning:       125 kr. 
4 forelæsninger: 400 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 

Underviser: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser  

Ingen andre steder i verden har naturen så stor indflydelse på 
mennesket som i Grønland, hvor uvejr fra den ene dag til den 
anden kan lukke al kommunikation med omverdenen. I denne 
forelæsningsrække lærer vi Grønlands historie at kende fra de 
første mennesker over kolonitiden og frem til i dag. Vi hører om 
Knud Rasmussens ekspeditioner, taler geopolitik, får et over-
blik over de menneskeskabte klimaforandringer fra et grøn-
landsk perspektiv og læser nyere litteratur om og fra Grønland. 
Hvad har grønlændernes egen stemme i litteraturen at berette? 
Som optakt kan vi nyde Henrik Saxgrens flotte fotografier fra 
Thule og høre om hans møde med befolkningen, deres kultur, 
og den fantastiske natur. 

 
ULTIMA THULE – DE SIDSTE FANGERE  
I THULE 
 
Dato: Mandag 22/3 
Underviser: Fotograf Henrik Saxgren  

 
Henrik Saxgren tilbragte fra 2014-2016 mere end seks måne-
der i det område af Nordvest-Grønland, som Knud Rasmussen 
kaldte Thule, hvor han arbejdede på sin bog ”Ultima Thule”.  
 
Havisens forsvinden – som følge af den globale opvarmning – 
har ikke kun katastrofale konsekvenser for klodens klima. Det 
har også ødelæggende konsekvenser for den Thulekultur, der 
er hele Grønlands DNA. En fangerkultur, der er forfinet fra 
generation til generation siden de første Paleo-Eskimoer 
bosatte sig i Arktis for mere end 5000 år siden. Det er primært 
fangst af – og jagt på – de store havpattedyr, der har sikret 
befolkningens overlevelse, men med isens forsvinden forsvin-
der selve grundlaget for denne fangerkultur.  
 
Både mennesker og dyr er truede af den globale opvarmning, 
og hver for sig kæmper de – med hver deres midler – for over-
levelse. Henrik Saxgren har levet med fangerne på havisen og 
deltaget i fangst og jagt på hvalros, narhval og isbjørn. Han vil 
fortælle om at arbejde i ÷35 grader Celsius og om at tilbage-
lægge hundredevis af kilometer på hundeslæde for at nå frem 
til fangstpladserne. Han vil fortælle om storheden i mødet med 
en nådesløs natur og om sin beundring for fangernes kapacitet.  
Og så vil han vise sine enestående billeder … 
 
 

 

 
Henrik Saxgren: Kajakmand på havblik 



FORHISTORIEN – FRA DE FØRSTE 
MENNESKER TIL KOLONITIDEN 
 
Dato: Torsdag 25/3 
Underviser: Bjarne Grønnow, forskningsprofessor, Nationalmuseet 

 
Da de første mennesker sætter deres kamikker på Grønlands 
kyster for omkring 4500 år siden, bliver det indledningen til en 
over fire tusinde år lang forhistorisk periode, hvor forskellige 
jæger-kulturer afløser hinanden. Nogle uddør, andre indvan-
drer til øen fra Alaska og Canada, og vidt forskellige kulturer 
mødes, som f.eks. da Nordboerne kommer til. Grønland er en 
utrolig spændende arbejdsmark for arkæologer.  
 
Foredraget giver dels et overblik over kulturhistorien, og dels 
kigger vi arkæologerne ”over skuldrene”, for at følge resulta-
terne af de seneste udgravninger, der har givet ny indsigt i 
Grønlands mangfoldige forhistorie. 
 

 

 
 

 
GRØNLANDS MODERNE HISTORIE –  
FRA KOLONITID TIL I DAG 
 
Dato: Mandag 12/4 
Underviser: Jens Lei Wendel-Hansen, postdoc i historie, Syddansk 
Universitet 

I sommeren 2019 foreslog USA’s præsident at købe Grønland. 
Statsminister Mette Frederiksen sagde klart og utvetydigt nej – 
så utvetydigt, at Trump aflyste sit planlagte statsbesøg. Det 
gjorde hun, fordi det var en ”absurd diskussion”, som hun 
sagde.  

I dette foredrag vil ph.d. i historie Jens Lei Wendel-Hansen 
bringe os igennem 300 års grønlandsk historie med særlig 
fokus på det dansk-grønlandske forhold, og hvordan det har 
formet den grønlandske politiske udvikling fra at have været en 
koloni til at blive et dansk amt og derefter mod stadig større 
grad af selvstyre.    

Udviklingen er sket på baggrund af vedvarende diskussioner i 
Grønland om, hvem grønlænderne er som folk, og hvordan det 
skulle forme deres forhold til Danmark.  
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POLARFORSKNING – MED LIVET SOM 
INDSATS – MED SÆRLIGT FOKUS PÅ  
KNUD RASMUSSEN 
 
Dato: Mandag 19/4  
Underviser: Søren la Cour Jensen, daglig leder af Knud Rasmussens 
Hus og Arkiv 

 

 

Polarforskningen har til alle tider været omgærdet af den stør-
ste dramatik. Arktis er et af de mest isolerede og menneske-
tomme områder i verden og har samtidig et af jordens mest 
ekstreme klimaer. Ekspeditionsdeltagere er frosset ihjel, døde 
af sult eller forsvundet i de uvejsomme islandskaber. Nogle 
ekspeditioner har udrustet sig med alt tænkeligt udstyr, andre 
rejste let og med kun det mest basale.  
 
Det gælder også i dag, og det er måske netop derfor, at polar-
forskningen stadig formår at tryllebinde og inspirere til nye 
eventyr. 
 
Foredraget vil afdække nogle af disse forskellige tilgange til den 
arktiske udforskning og se på, hvilke konsekvenser det fik for 
ekspeditionerne. 
 
 

 

 
 
 

GEOPOLITIK – MAGTSPILLET  
OM GRØNLAND OG ARKTIS 
 
Dato: Mandag 26/4 
Underviser: Jon Rahbek-Clemmensen, lektor, Center for Arktiske 
Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet 

 

Arktis bliver i disse år stadigt vigtigere for stormagterne Kina, 
Rusland og USA, som i stigende grad konkurrerer om adgang 
til ressourcer, søruter, territorium og andre geopolitiske fordele.  
 
Hvad vil Kina, Rusland og USA have ud af Arktis og er vi på vej 
mod en krig i polarregionen? Hvordan adskiller situationen i 
dag sig fra den kolde krig? Hvilke udfordringer skaber stor-
magtskonkurrencen for Danmark og Grønland og kan Rigs-
fællesskabet overleve i fremtiden? Vil USA stadig købe 
Grønland? Har klimaforandringerne en betydning for frem-
tidens Arktis? 
 
 

 



GRØNLAND: KLIMA OG KLIMAÆNDRINGER 
 
Dato: Mandag 10/5 
Underviser: Søren Rysgaard, professor, leder af Arktisk 
Forskningscenter ved Aarhus Universitet 

  

Vi har alle hørt det i medierne: Klimaet ændrer sig, og det bliver 
varmere i Grønland. Men hvad er det rent faktisk, der sker? Tag 
med på feltarbejde i Grønland, og hør om hvordan målingerne 
laves, og hvilke udfordringer forskerne står med.  
 
På baggrund af data indsamlet i Grønland gennem de sidste 
30 år vil Søren Rysgaard vise, hvordan man konstruerer et kul-
stofbudget fra en grønlandsk fjord, hvilke problemer og spørgs-
mål man løber ind i, når man skal skalere målingerne op til et 
større område, og om alle de nye "feedback"-processer, der 
hele tiden dukker op.  
 
På trods af kompleksiteten vil Søren Rysgaard alligevel forsøge 
at give et bud på, hvordan fremtidens Grønland vil kunne se ud. 
 
 
 

 

 
Henrik Saxgren: Bjørnejagt. De Dødes Fjord 2016 

 
 

 
 

 
NYERE DANSK LITTERATUR OM 
GRØNLAND OG GRØNLÆNDERNES  
EGEN STEMME I LITTERATUREN 
 
Dato: Torsdag 20/5 
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie  
og religionsvidenskab 

 

Grønland i litteraturen, kunsten og myterne  

 
Grønland har ikke den samme skriftlige litterære tradition som 
de andre nordiske lande. Til gengæld har man en stor mundtlig 
tradition at trække på, en levende myte- og sagntradition. Den 
store arktiske natur og de ekstreme livsbetingelser har inspire-
ret til fantasifulde mundtlige fortællinger og flot kunst, og det 
hele inspirerer stadig forfattere i dag.  
 
Op i det ny årtusinde dukkede Kim Leine op og indtog en ret 
tom plads i grønlandsk litteratur, og han tager både i sine selv-
biografiske og i de historiske værker udgangspunkt i Grønland. 
Vi dykker ned i hans roman ”Rød mand – sort mand” fra 2018, 
der indeholder sorte præster og røde åndemanere og meget 
mere.  
 
Dernæst skal vi se på Niviaq Korneliussens debutroman 
”HOMO sapienne” fra 2014, der kredser om aktuelle grøn-
landske og alment universelle problemstillinger: Primært køn 
og identitet samt hendes nyeste roman ”Blomsterdalen”, 2020. 
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SILKEVEJEN –  
DEN GANG OG NU 

Holdnummer: 1272 

Datoer: 3 mandage: 8/2, 22/2, 8/3 

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) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160 

Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser 

På tre mandag aftener har vi fået tre eksperter til at besøge 
Ebeltoft for at gøre os klogere på Silkevejen, der helt fra old-
tiden og frem til det 14. århundrede har været hovedfærd-
selsåren mellem Europa og Asien. På trods af at regionen har 
spillet en nøglerolle i verdens- og religionshistorien, har den 
længe næsten været glemt. Men med Kinas planer om en ny 
silkevej har regionen fået ny opmærksomhed. 
 
 
 

SILKEVEJEN – HISTORIE OG RELIGION 
 
Dato: Mandag 8/2 
Underviser: Jesper Petersen, ph.d. studerende i religionshistorie, 
Lunds Universitet 

 
Silkevejen var ikke kun et handelsnetværk; det var også et net-
værk, hvor religiøse idealer, filosofi og datidens videnskabelige 
ideer blev udvekslet. Denne forelæsning fokuserer på den 
viden, der udveksledes på Silkevejen, hvoraf meget har over-
levet indtil nutiden.  
 
Vi starter med civilisationernes oprindelse, bevæger os hurtigt 
videre til Silkevejens udvikling og slutter i tiden omkring Marco 
Polo i det 14. århundrede. 
 
 

 
 
 
               

 

”BELT AND ROAD INITIATIVE”  
KINAS NET AF NYE SILKEVEJE 
 
Dato: Mandag 22/2 
Underviser: Jørgen Delman, professor emeritus i Kinastudier ved 
Københavns Universitet.  

Forelæsningen forklarer hvordan og hvorfor Kina har igangsat 
Silkevejsinitiativet: ”Belt and Road Initiative” (BRI), hvordan det 
bliver finansieret og styret, hvordan det udfordrer eksisterende 
måder at gribe udvikling an på, og hvordan det kan hjælpe os 



med at forstå, hvordan Kina folder sin nye rolle som stormagt 
ud og udfordrer den eksisterende verdensorden. 

Professor emeritus Jørgen Delman arbejder med kinesisk poli-
tik, Kinas politiske økonomi og Kinas internationale relationer. 
 

 

 

AD SILKEVEJEN IND I EUROPA:  
KINAS ØKONOMISKE OG POLITISKE 
INVESTERINGER I EUROPA 
 
Dato: Mandag 8/3 
Underviser: Mette Thunø, lektor i Kinastudier, Aarhus Universitet 

I 2013 lancerede den kinesiske regering et nyt Silkevejsprojekt 
for at binde Kina tættere sammen med Europa. Med strategien 
”Belt and Road Initiative” er Kina i gang med at skabe nye han-
delsveje og økonomiske korridorer for kritisk infrastruktur fra 
Kina til andre kontinenter til lands, til vands og i luften.  

Få en introduktion til Kinas ambitioner særligt i forhold til 
Europa, og bliv klogere på præsident Xi Jinpings planer for 
Kinas nye globale rolle før og ikke mindst efter Covid-19. 

 

 

 

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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MUSIK 

  

FEM FOREDRAG OM MUSIK 

Holdnummer: 1260 

Datoer: 5 tirsdage: 26/1, 9/2, 23/2, 6/4, 4/5 

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) Birthe Damgård Nielsen,  

tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Underviser: Cand.mag. i musikvidenskab Arne Kjær 

 

KONCERTER: PRISER OG ANDRE OPLYSNINGER –  

SE SIDE 20 

 

 

26/1: MED EDVARD GRIEG OG CARL NIELSEN 
I TEATRET 
 
Både Grieg og Nielsen har komponeret scenemusik til teatret.  
Det gælder Griegs musik til Henrik Ibsens dramatiske digt 
”Peer Gynt” – samt Nielsens scenemusik til ”Aladdin eller Den 
forunderlige Lampe”, og til skuespillet ”Moderen” (som blev 
uropført 1920 i anledning af Genforeningen).  
 
De nævnte værker er mest kendt i uddrag, bl.a. som suiter til 
koncertbrug. Der suppleres her med musikeksempler fra den 
originale scenemusik til belysning af den dramatiske kontekst. 
 
 

 
 

Theodor Kittelsen: Peer Gynt i Dovregubbens hall  
 

 
 

9/2: KVINDELIGE KOMPONISTER FORTÆLLER 
MUSIKHISTORIE 
 
Fanny Mendelssohn Hensel, storesøster til Felix Mendelssohn, 
og Clara Schumann, gift med Robert Schumann, er to pianister 
og komponister fra den romantiske periode. Tidens sociale 
konventioner var med til at sætte rammer for kvinders musi-
kalske udfoldelse: Et vilkår som de tacklede på hver deres 
måde. 
 
Emnet perspektiveres med glimt fra middelalderen: Musik af 
Hildegard af Bingen – samt med eksempler fra nyere tid: Musik 
af franske Nadia Boulanger og af den nulevende russiske kom-
ponist Sofia Gubaidulina. 



23/2: BENT SØRENSEN, EDWARD ELGAR  
OG MODEST MUSORGSKIJ 
 
Bent Sørensens ”Evening Land”, komponeret på bestilling af 
New York Filharmonikerne, spiller op til to klassikere: Elgars 
smukke Cellokoncert og Modest Musorgskijs oplevelses-
mættede ”Udstillingsbilleder”. 
 
Oplæg til koncert ”Aftenrødens musik” med Aarhus Sym-
foniorkester torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.30 
 
 

 
 

Edward Elgar 
 
 

6/4: ANTON WEBERN, GUSTAV MAHLER  
OG RALPH VAUGHAN WILLIAMS 
 
Anton Weberns opus 1, ”Passacaglia”, er stærkt inspireret af 
Brahms. – I ”Lieder eines fahrenden Gesellen” synger Gustav 
Mahlers farende svend om den fjerne kærlighed. – Vaughan 
Williams’ store vokalværk fra 1936, ”Dona nobis pacem” (Giv 
os fred) for soli, kor og orkester, rummer en indtrængende 
appel om fred. 
 
Oplæg til koncert ”Giv os fred” med Aarhus Symfoniorkester 
torsdag den 15. april 2021 kl. 19.30 
 

 

4/5: FORÅRETS MUSIK 
  
Foråret har gennem tiden afsat sig mange musikalske spor. Vi 
følger dem hos Vivaldi (”De fire Årstider”), Mozart (klaverkon-
cert nr. 27) og Schumann (symfoni nr. 1, ”Forårssymfonien”).  
 
Vi lytter til, hvordan foråret omsættes i melodi, rytme og klang. 
Emnet afrundes med udvalgte eksempler på danske forårs-
sange. 
 
 
 

 
 

Edvard Munch: Forår 
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OM KONCERTERNE  

I FORBINDELSE MED FORELÆSNINGERNE 

Koncertbilletter er forbeholdt deltagere i musikforelæsningerne. Der er 
et begrænset antal billetter. Alle billetter er A-billetter. 

Pris for koncertbillet 4/3:   270 kr.  
Pris for koncertbillet 15/4: 270 kr. 
 
Oplys holdnummer (1260) samt  dato(er) på koncert ifm. 
tilmelding og betaling  

Seneste tilmeldinger til begge koncerter: 13/1 (med mindre der er 
udsolgt inden) 

 
KONCERT: 
AFTENRØDENS MUSIK 
Torsdag 4/3 kl. 19.30 
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus 

 
Aarhus Symfoniorkester – dirigent Andris Poga 
Solist: Andreas Brantelid, cello 
 
B. Sørensen: Evening Land 
E. Elgar: Cellokoncert 
M. Musorgskij, arr. M. Ravel: Udstillingsbilleder 
 
 

 
 

 

 
 
KONCERT: 
GIV OS FRED 
Torsdag 15/4 kl. 19.30 
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus 

 
Aarhus Symfoniorkester – dirigent Leif Segerstam 
Solister:  
Frederikke Kampmann, sopran 
Palle Knudsen, baryton 
Kor:  
Aarhus Studiekor 
Jysk Akademisk Kor 
 
A. Webern: Passacaglia 
G. Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen 
R. Vaughan Williams: Dona nobis pacem 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se vores hjemmeside for flere oplysninger om 
koncerterne   



ASTRONOMI 

  

TROR VI PÅ LIV I DET YDRE RUM? 

Holdnummer: 1255 

Dato: Mandag 17/5 

Tid: 18.30-22.00 

Vi gør opmærksomme på, at dette arrangement strækker sig over 
3½ timer, og at der vil være tre pauser med ca. 15 minutters 
varighed 

Pris: 175 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

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

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

Myldrer det med liv i rummet, eller er vi enestående? Astrono-
merne regner med at finde spor af liv inden for de næste fem 
år – hvis det ellers eksisterer. Det vil have stor videnskabelig 
betydning at finde liv derude, men det har også konsekvenser 
at få afklaring på, om vi er alene eller ej. 
 
I utallige af verdens religioner har man anbragt sin gud eller 
sine guder oppe på himlen eller ude i rummet. Er troen på intel-
ligent liv i det ydre rum den nye religion? Hvor mange tror, og 
hvad tror de på? Er aliens i nedfaldne UFO'er i virkeligheden 
guderne, som er steget ned til Jorden? Og hvor går grænsen 
imellem religion og vanvid? 
 
Denne aften tager hul på disse emner omkring det lidt provo-
kerende spørgsmål: Tror vi på liv i det ydre rum? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GPS-KOORDINATER:  

Aktivitetshuset, Ebeltoft                   56.1996,10.6826 
Fregatten Jylland                             56.1992,10.6735 
Glasmuseet Ebeltoft                   56.1972,10.6741 
 
(Se også under ”Undervisningssteder” på vores 

hjemmeside) 
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SPROG 

  

ER MODERSMÅLET I FARE? 

Holdnummer: 1271 

Dato: Tirsdag 9/3 

Tid: 10.00-12.00 

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: Sprogforsker Ole Lauridsen 

 
Det er lykkedes at få sprogforsker Ole Lauridsen, der er kendt 
fra programmet ”Sproghjørnet”, til at komme til Ebeltoft. Og 
som oplæg til foredraget denne tirsdag formiddag siger han: 
Mange er bekymrede for det danske sprogs fremtid. Bliver det 
opslugt af engelsk? Kværker ungdommen det? Bliver det øde-
lagt af folks sjusk?  
 
Spørgsmålene er mange, og foredraget vil tage dem op et for 
et og samtidig give et strejftog gennem det danske sprogs 
historie fra senmiddelalderen frem til i dag. Fokus er ordene, 
for selvom vi kan låne meget forskelligt sprogligt ind (udtale, 
bøjning, sætningsbygning), er det først og fremmest ord vi ka-
ster os over, og det er dem der er nemmest at få øje på.  
 
Og det vi vil få at se, er at ord fra det fremmede altid har haft 
en egen magt over vores sprog. Dansk ordforråd har bevæget 
sig meget op gennem historien. På de andre sproglige områder 
(udtale, bøjning og sætningsbygning) har vores sprog til gen-
gæld været meget stabilt gennem flere hundrede år. Det skal vi 
også se nærmere på. 
 
Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål af 
enhver art – om sproget, forstås. 
 
 

 

HISTORIE 

Holdnummer: 1270 

Datoer: Tirsdag 27/4, mandag 3/5   

Tid: 27/4: 10.00-12.00 - 3/5: 19.00-21.00 

Pris:  
2 forelæsninger: 175 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) Birthe Damgård Nielsen,  
tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
DRONNING MARGRETE DEN FØRSTE  
 

Dato: Tirsdag 27/4 kl. 10.00-12.00 
Underviser: Tidl. italiensk konsul, civiløkonom  
Henning Holmen Møller 

 
Da den 10-årige Margrete blev viet til kongen over Norge og 
Sverige, Harald den sjette, blev Akershus Slot i Oslo i realiteten 
hendes barndomshjem. Margretes mor kunne ikke tage sig af 
sin datter, idet hun var psykisk syg efter tabet af for mange af 
sine børn.  



Margretes far, kong Valdemar Atterdag, havde hun kun set lidt 
til, idet han næsten hele tiden var bortrejst til krig og forhandling 
om Danmarks vej til en enhedsstat. Det var derfor ikke slemt at 
skulle rejse til Norge for at tilbringe sine teenageår på fremmed 
jord. Allerede idet hun ankommer, opfattes hun som en kvik og 
rastløs natur, men hun mangler en vigtig ting: Værdighed. For 
nu at råde bod herpå, ansætter man Merete Ulfsdatter, en 
stramtandet dame og datter af den hellige Birgitta av Vadstena. 
Det har ikke været let. 
 
Allerede som 17-årig fuldbyrdes ægteskabet, og hun føder en 
søn, den senere kong Oluf. Margrete blev siden en snu, modig 
og i moderne forstand succesfuld kvinde. Hvad tidligere konger 
ikke var lykkedes med, kronedes hendes statsmandsskab med 
Kalmarunionen: Foreningen af de tre nordiske kongeriger 
Norge, Sverige og Danmark. 
 
 

 

 
 
 
DA KRIGSAFSLUTNINGEN NÆRMEDE SIG  
 

Dato: Mandag 3/5 kl. 19.00-21.00 
Underviser: Historiker Vilfred Friborg Hansen 

 
Mod slutningen af 2. Verdenskrig blev der nedkastet våben fra 
allierede fly over hele Djursland. Der var våbenmodtagegrup-
per i Hornslet, Grønfeld, Tirstrup og Ebeltoft. Tyskerne forbe-
redte sig på en allieret invasion på Djurslands østkyst. Kanon-
stillinger blev opbygget ved Djurslands kyster, bl.a. ved 
Sletterhage. En enorm tankspærring fra Randers Fjord til Kalø 
Vig blev gravet af russiske krigsfanger. Djursland som krigs-
skueplads. 
 
De hvide busser reddede 6000 danske og norske fanger ud af 
KZ-helvedet i krigens sidste uger. Busser og chauffører fra 
Laurits Jørgensen i Rønde og Ove Fris i Hornslet deltog i aktio-
nen.  
 
Med dette foredrag fortsætter Vilfred Friborg Hansen sine 
populære fortællinger om lokale forhold under verdensbegiven-
heder. 
 
 
 

 
 

Hvid bus, Frøslevlejren 



 

24 

FOREDRAG PÅ 
FREGATTEN JYLLAND 

 
Holdnummer: 1257 

Dato: Tre torsdage: 25/2, 4/3, 18/3 

Tid: 10.00-12.00 

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

Sted: Auditoriet i Museumsbygningen ved Fregatten Jylland,  
S.A. Jensens Vej 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Karen Louise Juhl Christensen, 
(Fregatten Jylland), tlf. 8634 1099, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
 
Vi har fortsat et spændende samarbejde med Fregatten Jylland 
om foredrag om søfart og maritime forhold. I dette forår er det 
blevet til tre. 
 
 

 
 
 
 

 
 
PETER WILLEMOES – KONGEDYBETS 
HELT 
Dato: Torsdag 25/2 
Underviser: Historielærer og foredragsholder Kaare Kristensen 

 
Mens Napoleonskrigene rasede i Europa, kæmpede den 17-
årige løjtnant Peter Willemoes indædt mod den berømte engel-
ske admiral Nelson under Slaget på Københavns Red i 1801. 
Vi følger Willemoes’ liv fra opvækst i Assens til hans død ved 
Sjællands Odde som 24-årig i 1808. 
 
Danmark var et af de europæiske lande, der led størst tab 
under Napoleonskrigene, og vi hører om baggrunden for stri-
dighederne med England og om Københavns bombardement 
og englændernes tyveri af flåden i 1807. Der blev etableret 
forsvarsskanser i bl.a. Ebeltoft, og Anholt blev besat med 
slemme følger. Danmark gik bankerot i 1813 og tabte Norge i 
1814. I sandhed en svær tid! 
 
 

 
 

Christian Mølsted: Slaget på Rheden 



HVERKEN UBESINDIG ELLER FRYGTSOM – 
DRAMATISKE BERETNINGER FRA 
FLÅDENS HISTORIE 
Dato: Torsdag 4/3 
Underviser: Marinehistoriker Søren Nørby 

 
Marinehistoriker Søren Nørby gæster igen Ebeltoft og 
Fregatten. For to år siden var det de dramatiske begivenheder, 
da flåden blev sænket d. 29. august 1943, der blev rullet ud.  
 
Denne gang tager Søren Nørby udgangspunkt i sin bog 
”Hverken ubesindig eller frygtsom”, hvor der fortælles elleve 
dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod 
algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 
til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas 
Horn.  
 
Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte 
fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at 
udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres 
egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på 
kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.  
 
Titlen på bog og foredrag er den danske admirals Niels Juels 
motto, som har stået som en ledetråd for danske søofficerer 
siden 1700-tallet. 
 
 

 
 

Christian Mølsted: Ombord på fregatten ”Niels Juel” under 
slaget ved Helgoland 9. maj 1864 (1897-98) 

 

 
 
GÆSSENE ELLER REDEN FØRST? 
EBELTOFT SOM SØKØBSTAD 
Dato: Torsdag 18/3 
Underviser: Museumsinspektør Lea Glerup Møller, Ebeltoft 

 
Siden i hvert fald slutningen af 1200-tallet har der ligget huse 
på det sted, vi nu kender som Ebeltoft. Byens opståen var 
betinget af nærheden til vigen og den gode naturhavn, der fand-
tes her.  
 
Ebeltofts udvikling i opgangs- og nedgangstider hang uløseligt 
sammen med havnens udvikling, men den voldte til tider meget 
store problemer. I en tid, hvor transport over land var langsom-
melig og besværlig, var søfarten livsnerven for den lille købstad 
langt fra alfarvej. 
 
 

 
 

Sejlskib i havnen
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TUR TIL GRÆNSELANDET 
  

TRE-DAGES BUSTUR TIL SØNDERJYLLAND 

OG NORDTYSKLAND (UDSAT FRA 2020) 

Holdnummer: 1250 

Dato: Tirsdag 1/6 - torsdag 3/6 

Tilmelding: Senest 15/3 (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 
 

  
I anledningen af 100-års jubilæet for Genforeningen tilbyder vi 
en tre-dages tur til grænselandet, hvor vi besøger både 
Sønderjylland og Nordtyskland. Ved de vigtigste steder har vi 
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 karakterisktiske 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 
indlogeret 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 både 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 
slutningen 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.  
 
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 
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fokuserer på byens håndværk, handel, byggestil og indbyg-
gernes dagligliv samt Hedebys byudvikling. I udstillingen ind-
går også Hedeby-klokken og de originale runesten fra Hedeby. 
I Vikingeskibshallen præsenteres vraget af et delvist udbrændt, 
kongeligt 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, Valdemars-muren 
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 Napoleons krigene. 
Flensborg Gamle Kirkegård 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 til-
værelse samt en række krigergrave fra slagene i de Slesvigske 
krige. Cirka 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 
militærkaserne. I dag huser Frøslevlejren et museum, der 
primært informerer om Frøslevlejren 1944-45, da den husede 
Det tyske Sikkerhedspolitis fanger i Danmark samt om depor-
tationerne 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 skanse-
rækken på Dybbøl. Den formidler historien om kampene ved 
Dybbøl og krigen i 1864. Der er rekonstrueret et stykke skanse, 
en løbegrav 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”. Der 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 – 
afholdtes 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 



NATUR 

  

FORÅR OG FUGLE – BESKYTTELSE  

OG BENYTTELSE 

(UDSAT FRA 2020) 

Holdnummer: 1265 

Dato: Torsdag 8/4 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

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

Underviser: Martin Iversen, bestyrelsesformand for 
Fugleværnsfonden 

Fugle er noget for sig selv. Fugle er for alle. Fugle er overalt… 
mere eller mindre. 
 
Mere – især på reservater og fristeder. Vi får præsenteret nogle 
af Fugleværnsfondens reservater, bl.a ved Stubbe Sø, og får 
indblik i forvaltning og formidling. 
 
Mindre – især i det åbne land, hvor fuglelivet er hårdt trængt og 
trænger hårdt til beskyttelse. 
 
Vi bevæger os fra den konkrete til den generelle fuglebeskyt-
telse… eller mangel på samme. Vi får fokus på benyttelsen af 
naturen og på oplevelserne med fuglene. 
 
Tips og ideer til oplevelser bliver krydret med tankevækkende 
fuglefacts… ud over alle grænser. 
 
En appetitvækker til oplevelser i vores natur. 
 

 

 

 

 
Gul vipstjert 

 

 

__________________________________________ 
 
GPS-KOORDINATER – LIVESTREAMING-VÆRTER 

Rønde Gymnasium/Geoboxen        56.3022,10.4750 
Ugelbølle Forsamlingshus               56.3071,10.4166 
Ryomgaard Bogcafé                        56.3867,10.5021 
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: 7 tirsdage 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 13/4, 20/4 

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 

Ugelbølle Forsamlingshus, Overgårdsvej 4, Ugelbølle, 8410 Rønde 

Ryomgård Bogcafé, ”Posthuset”, Ndr. Ringvej 7B, 8550 Ryomgård 

Rosmus Skole, Bispemosevej 5, Rosmus, 8444 Balle 

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 di-
rekte 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-
dragene.  
 
Der kan gives fri entré, fordi forelæsningerne er støttet af  
 

 

 

 
YNGRE MED ÅRENE 

Dato: Tirsdag 9/2 

Underviser: Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns 
Universitet, overlæge på Rigshospitalet og leder af CFAS 

 
Forskning viser, at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, 
i et vist omfang er med til at bestemme, om du vil dø som en 
rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du har selv mulighed for 
at forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop. 
 
 

SÆRE SANSER 
Dato: Tirsdag 23/2 

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

 
Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse og 
de sanser, vi er udstyret med. Hør om hvor lille en del af vores 
omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser, der tillader 
nogle dyr en virkelighedsopfattelse, der er meget langt fra 
vores egen. 
 

 
VANDET UNDER VORES FØDDER 
Dato: Tirsdag 2/3 

Underviser: Esben Auken, vicedirektør i GEUS og adjungeret 
professor i geofysik ved Institut for Geoscience,  Aarhus Universitet 

 
Vand er forudsætningen for vores liv på Jorden. Forskere har 
udviklet nye måder at skanne jorden for vandførende jordlag, 



som er afgørende for at sikre os rent grundvand og en bære-
dygtig brug af det. Under havets overflade danner tang spekta-
kulære undersøiske skove. Ny forskning viser, at tang også kan 
bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, 
fødevarer, klima og miljø. 
 

 

BIG BANG OG DET USYNLIGE UNIVERS 

Dato: Tirsdag 9/3 

Undervisere: Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for 
Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet  

 
Mørkt stof og mørk energi udgør 95% af universet, men vi ved 
faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, 
imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmo-
logi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af? Er 
den dødsdømt? 
 

 

 
 

 

PANDEMIER I DE SIDSTE 200 ÅR 

Dato: Tirsdag 16/3 

Underviser: Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for 
Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet  

 
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epi-
demier og pandemier – f.eks. pesten, spansk syge, kopper, 
kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os ind-
sigt i, hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder 
covid-19-pandemien. 
 

 

MAGTFULDE MIKROBER DER GAVNER DIG 

Dato: Tirsdag 13/4 

Undervisere: Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, 
Københavns Universitet 

 
Bliv klogere på nyeste forskning om de bakterier, svampe og 
virus, som lever i og på hver enkelt af os livet igennem. De styr-
ker vores modstandskraft mod farlige mikrober, beskytter os 
mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte 
positivt. 
 

 

SMAGEN AF ØL 

Dato: Tirsdag 20/4 

Undervisere: Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg 
Laboratorium 
Entré: 30 kr. 

 
Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens betydning 
for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og 
smagsholdbarhed og om humlens rolle som smags- og aroma-
giver. Under foredraget får du serveret smagsprøver på malt, 
humle og seks øltyper.  
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KALENDER – FORÅR 2021                   SIDE: 

 

25.01. Kunst aften – 1 – Jorn og Kirkeby   9 

26.01. Musik – Fem foredrag om musik – 1   18 

28.01. Litteratur – 1 – Elena Ferrante   11 

04.02. Litteratur – 2 – Umberto Eco 11 

08.02. Silkevejen – 1 – Historie og religion    16 

09.02. Musik – Fem foredrag om musik – 2   18 

09.02. Livestreaming – 1 – Yngre med årene     30 

22.02. Silkevejen – 2 – ”Belt and Road Initiative”      16 

23.02. Musik – Fem foredrag om musik – 3  19 

23.02. Livestreaming – 2 – Sære sanser 30 

25.02. Foredrag på Fregatten – Peter Willemoes 24 

01.03. Kunst aften – 2 – Guld og magi    10 

02.03. Kunst formiddag – 1 – Baron Rosenkrantz   8  

02.03. Livestreaming – 3 – Vand   30 

04.03. Foredrag på Fregatten – Hverken ubesindig…  25 

04.03. Koncert i Musikhuset – Aftenrødens musik 20 

08.03. Silkevejen – 3 – Ad Silkevejen ind i Europa 17 

09.03. Er modersmålet i fare?     22 

09.03. Livestreaming – 4 – Big Bang   31 

15.03. Kunst aften – 3 – Ingvar Cronhammar   10 

16.03. Kunst formiddag – 2 – John Kørner    8 

16.03. Livestreaming – 5 – Pandemier   31 

18.03. Foredrag på Fregatten – Søkøbstad Ebeltoft 25 

22.03. Grønland – 1 – Ultima Thule   12 

23.03. Kunst formiddag – 3 – Fotografi    9 

25.03. Senior-Akademiet: Venedig – 1      4 

25.03. Grønland – 2 – Forhistorien    13 

06.04. Musik – Fem foredrag om musik – 4     19 

08.04. Senior-Akademi: Venedig – 2        5 

08.04. Natur – Forår og fugle   29 

12.04. Grønland – 3 – Moderne historie  13 

13.04. Livestreaming – 6 – Magtfulde mikrober 31 

15.04. Koncert i Musikhuset – Giv os fred   20 

19.04. Grønland – 4 – Polarforskning   14 

20.04. Livestreaming – 7 – Smagen af øl    31 

22.04. Senior-Akademi: Venedig – 3    6 

26.04. Grønland – 5 – Geopolitik      14 

27.04. Historie – Dronning Margrete 1. 22 

03.05. Historie – Da krigsafslutningen nærmede sig    23 

04.05. Musik – Fem foredrag om musik – 5   19 

06.05. Senior-Akademi: Venedig – 4    6  

10.05. Grønland – 6 – Klima og klimændringer  15  

17.05. Astronomi – Tror vi på liv i det ydre rum?    21 

20.05. Senior-Akademi: Venedig – 5   7 

20.05. Grønland – 7 – Litteratur  15 

01.06. Tre-dages bustur til grænselandet 26 

 
Praktiske oplysninger   2 

Gavekort 17 

GPS-koordinater til vore forelæsningssteder 21 

GPS-koordinater til livestreaming-værter 29 
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