
Programforår2018
Sydvestjysk Folkeuniversitet

Sundhed 
frem for 
behandling!
Jørgen Jespersen
Professor, dr.med. 
Syddansk Universitet, Esbjerg 
Ekspert i blodpropper

fusydvest.dk



2

Den der gemmer til natten...
Går man rundt og gemmer på sin viden til 
en gang ude i fremtiden, er der risiko for, at 
den aldrig når at gavne nogen. Folkeuniver-
sitetet har eksisteret siden 1898, og selv-
om verden i dag ser meget anderledes ud, 
forfølger Folkeuniversitetet stadig samme 
mål, nemlig at viden skal deles, debatteres 
og bruges. Viden er for alle - det samme 
gælder folkeuniversitetet! Det gælder om 
at finde nye svar på det, vi søger - det, vi 
ikke ved nok om.

Sydvestjysk Folkeuniversitet vil i fremtiden 
gøre en ekstra indsats for at formidle viden. 
I den kommende sæson bliver en større 
del af programmet afviklet på biblioteker 
og kulturhuse. Bibliotekerne ligger centralt 
og har udvidet åbningstid. Universitetet 
holder ofte lukket i aftentimerne, busserne 
kører ikke så tit, og der kan være langt til 
den nærmeste kaffemaskine.

Omstilling, nye rabatter og midlertidig 
tilmeldingsmetode
Økonomien spiller selvfølgelig også en 
rolle. I 2018 lancerer folkeuniversitetet et 
Fordelskort, der giver adgang til en lang 

række foredrag. Jo mere man benytter sig 
af kortet, des mere får man for pengene. 

Mange af os er travle mennesker. Hvis 
ikke du har mulighed for at deltage samt-
lige gange i en foredragsrække, kan du 
fremover nøjes med at møde op, når det 
passer dig. Det eneste, vi forlanger, er, at 
du overfører betalingen til vores konto 
hjemmefra, eller sender os beløbet med 
mobilepay.

Omstilling kræver tid, og folkeuniversitetet 
er ikke i mål med det hele. Blandt andet 
arbejdes der på i 2018 at indføre nye for-
delagtige rabatter for unge under 25 eller 
unge under uddannelse.

Den 1. januar 2018 omlægger folkeuniver-
sitetet sin hjemmeside. I praksis betyder 
det, at der bliver oprettet en ny, og med 
den indføres der også et nyt tilmeldings-
system. Men ting tager tid. Hele første 
halvår af 2018 skal du tilmelde dig via 
email eller telefon. Betaling foregår ved 
hjælp af bankoverførsel eller mobilepay 
(læs mere side 5).

Få nyhederne først
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på 
hjemmesiden www.fusydvest.dk 
og følg os på  
facebook.com/sydvestjyskfolkeuniversitet

Programmet er udgivet af:
Sydvestjysk Folkeuniversitet
Forsidefoto: Connie Knigge 

Tilmeld dig nu
Tilmeld dig på mail:
billet-fusydvest@sdu.dk
Bankkonto: 7701-0150605
Mobilepay: 65488 (kun 5 cifre)

Syddansk Universitet, 
Niels Bohrs Vej 9
6700 Esbjerg
Kontortid hverdage 13.00-16.00
Tlf. 6550 4103 | mail: fu@fue.sdu.dk
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Forord 
Sandheden tilbage på dagsorden. Sådan 
lød det s�dste forår fra nogle filosofi- og 
medieforskere fra Københavns Univer-
sitet. Debatten om falske nyheder blus-
sede for alvor op i forlængelse af den 
amerikanske præsidentvalgkamp i 2016, 
hvis udfald, mange mener, blev påvirket 
af falske nyheder. 

I dag læses de fleste nyheder via sociale 
medier, og de falske historier når derfor 
ofte langt, før det bliver opdaget, at de er 
falske. Undersøgelser vider, at både unge 
og voksne har svært ved at skelne mellem 
falske og ægte nyheder. Det er alvorligt, 
fordi falske nyheder er i vækst, og fordi 
de bruges som et magtfuldt redskab til 
at præge holdninger og flytte stemmer. 
Blandt mange opfattes falske nyheder 
som en trussel mod den offentlige demo-
kratiske debat. 

På universitetet består de vigtigste opga-
ver i forskning, undervisning og formidling. 
Måske er der ikke altide den store forskel 
på videnskab og journalistik, i og med at 
forskningen også kan tage fejl. Verden er 
genstridig. Nogle gange har den ikke til 
sinds at afsløre sine hemmeligheder for os 

lige med det samme. Andre gange spørger 
man på den forkerte måde, eller også ind-
henter kendsgerningerne os på en måde, 
der betyder, at vi må indrømme, at vi tog 
fejl politisk, religiøst, journalistisk eller vi-
denskabeligt. Vi må ændre standpunkt, 
også selvom vi måtte mene, at vi havde ret 
i starten. Det kan være irriterende, men vi 
bliver trods alt klogere på vejen. Sådan er 
det bare. 

Viden er til stadighed det 
bedste middel, vi har til 
kvalificeret overvejelse, 
beslutning og handling, og 
sandheden er altid populær, 
også når den er til besvær. 
Det gælder både i journalistik, i videnskab, 
til hverdag, og når du får noget nyt og 
spændende at vide på folkeuniversitetet. 
Det er vigtigt.

Vi glæder os til at se dig på Sydvestjysk 
Folkeuniversitet. Det handler om Viden i 
Vaden. Du kan få meget mere at vide på 
vores hjemmeside fusydvest.dk
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Nytårsforelæsning
Bæredygtig?                                                                   
Indsigt fra tre spor i Humboldt brødrenes verden
v/ Lauritz B. Holm-Nielsen, Rektor Emiritus, Aarhus Universitet
Holdnummer: 2018-1 
Tidspunkt: Onsdag den 31. januar, kl. 19.00
Sted: Auditoriet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg
Fri entré - tilmelding til billet-fusydvest@sdu.dk

Brødrene Wilhelm og Alexander von Humboldt er formentlig de to personer, der 
har haft størst betydning for vore dages videnssamfund, og alligevel er de stort 
set ukendte i dag. Wilhelm var liberal filosof og Preussens undervisningsminister. 
Han lagde grunden til det frie forskningsuniversitet (1810), hvor undervisningen 
skulle være baseret på uafhængig forskning, og hvorfra staten kunne rekruttere 
højtuddannede embedsmænd og virksomhederne teknikere. Alexander var det 
19. århundredes helt store naturvidenskabsmand. Han skrev det monumentale 
værk ”Kosmos” (1845-60), hvor han samlede naturvidenskaben. Under sin store 
rejse til Syd- og Nord-Amerika indså han, at menneskelig aktivitet for altid foran-
drer (forarmer) naturen, og på hjemrejsen besøgte han bl.a. Thomas Jefferson 
på Monticello i Virginia (USA). Jefferson skrev USA’s forfatning og blev landets 3. 
præsident. Alexander von Humboldt var inspirator og mentor for stort set hele 
den globale elite i gennem mere end et halvt århundrede. Han var forbillede 
for Charles Darwin og John Muir. Muir som blev drivkraften bag verdens første 
nationalpark (1890), Yosemite, i Californien.

Lauritz Holm-Nielsen vil med udgangspunkt 
i Humboldt brødrenes univers fortælle om 
sit syn på klodens tilstand. Hans erfaringer 
er hentet gennem arbejde med naturen, 
udvikling, uddannelse og forskning i mange 
lande jorden rundt. Han er opvokset på Fanø, 
student fra Esbjerg Statsskole og uddannet 
botaniker fra Aarhus og Københavns Uni-
versiteter. Han har været professor i botanik 
og plantegeografi, ansat i Verdensbanken i 
Washington DC, rektor for Aarhus Universitet 
og senest direktør for det Dansk-Kinesiske 
Universitets Center i Beijing.
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Praktiske oplysninger
Tilmelding
Send en email til billet-fusydvest@sdu.dk med oplysninger om:
• Holdnummer og overskrift
• Antal deltagere og deres navne (alle)
• Har du fratrukket studie- eller pensionistrabat?
• Går din betaling gennem netbank eller mobilepay?
• HUSK, at oplyse holdnummer ved betaling via netbank eller mobilepay 
• Netbank: Oplys gerne dit kontonummer, hvis vi skal refundere  
Har du brug for hjælp til bestilling og betaling, kan du sende os en mail eller kon-
takte kontoret telefonisk i åbningstiden (se side 2 nederst). 

Fordelskort og rabat
I programmet kan du se, hvilke foredragsrækker og foredrag, du kan få adgang til, 
hvis du fremviser et Fordelskort. Fordelskortet koster 1.195,00 kr., og gælder hele 
sæsonen. Fordelskortet bestilles på billet-fusydvest@sdu.dk. Kortet sendes hjem 
med posten eller udleveres ved første fremmøde. Der tages forbehold for ændrin-
ger i programmet eller aflysninger. Fordelskortet giver ikke adgang til yderligere 
rabatter.

På udvalgte foredragsrækker gives der 10% rabat på tilmeldinger, der er modtaget 
senest 21 dage før holdstart. Se nærmere under de enkelte hold.

På udvalgte hold gives der 50% studierabat til studerende, der er berettiget til SU. 
Husk at fremvise studiekort ved fremmøde. Se nærmere under de enkelte hold.

På udvalgte hold ydes der en beskeden pensionistrabat på 20 kr. Se nærmere 
under de enkelte hold.

Tilmeldingsfrist
Forhåndstilmelding er en vigtig forudsætning for, at folkeuniversitetet kan vurdere, 
om et hold kan gennemføres. Det er derfor helt afgørende, at du tilmelder dig se-
nest 10 dage før afholdelsen - dette gælder også deltagere med Fordelskort.

Afmelding
Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet, fratrukket 120,00 kr. i 
ekspeditionsgebyr. Afmelding skal ske senest 14 dage før holdstart. 

Tilmelding til rejser og ekskursioner er bindende, og depositum refunderes ikke. 
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I denne foredragsrække får du alt, hvad du bør vide om, hvordan du forkæler dig 
selv med bedre ernæring, hvordan du undgår blodpropper, og hvordan du får fuld 
fornøjelse af din fordøjelse.

Tid, tilmelding, rabat og sted
Holdnummer: 2018-2 (hele foredragsrækken)
Tidspunkter: Mandage: 19. og 26. februar og 5. marts 
Samlet pris: 320,00 kr eller adgang med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 9. februar
- 10% v. tilmelding senest 30. januar 
Pensionistpris: 300,00 kr. | Studierabat 50%
Sted: Samtlige foredrag foregår i Møderum 1,  
Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg 

3 sunde mandage 

Anti-inflammatorisk levevis
Holdnummer: 2018-3
Foredragsholder: Jerk W. Langer, læge og forfatter
Tidspunkt: Mandag den 19. februar, kl. 18.00-19.45
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller adgang med Fordelskort             

Bedre fordøjelse. Stabilt blodsukker. Mere energi. Vægttab. Færre 
smerter. Anti-inflammatorisk kost er lig med lækker mad. Nogle kal-
der det for sundhed som medicin - andre kalder det effektive tæsk til 
dit kolesteroltal.   
Inflammation er en betændelsestilstand i kroppen, som på længe-
re sigt kan påvirke dit helbred og din sundhed og levealder. Ved at 
omlægge til anti-inflammatorisk levevis slipper du for mange smer-
ter, bl.a. gigt. Du får styr på hormonerne, blodsukkeret, stofskiftet og 
fordøjelsen. Du sover bedre, smider overflødige kilo og formindsker 
risikoen for blodpropper, kræft, type 2 diabetes og demens.   
Jerk W. Langer tager udgangspunkt i bestseller bogen 21 dage med 
anti-inflammatorisk kost. Desuden bygger foredraget på Langers erfa-
ringer som vært på TV 2-serien En kur der dur.

Sundhed
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Sundheds-  og velfærdsteknologi  
- muligheder og udfordringer ved forebyggelse
Holdnummer: 2018-5
Foredragsholder: Jørgen Jespersen, professor, dr. med., Syddansk Universitet, 
Esbjerg, Ekspert i blodpropper (se forsiden)
Tidspunkt: Mandag den 5. marts, kl. 18.00-19.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller adgang med Fordelskort             

Fordøjelse med fornøjelse
Holdnummer: 2018-4
Foredragsholder: Siff Holst, cand.scient. og forfatter
Tidspunkt: Mandag den 26. februar, kl. 18.00-19.45
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller adgang med Fordelskort             

Al forskning viser, at vores fordøjelse har kolosal betydning for vores sundhed. 
Mere end 650.000 danskere har forringet livskvalitet på grund af for dårlig for-
døjelse. Vores tarm er tabubelagt, selv om den spiller en væsentlig rolle for hele 
vores immunsystem. Tarmen er helt væsentlig for den energi, vi dagligt har brug 
for. Ja, faktisk indeholder tarmen, næst efter hjernen, det største nervesystem, 
vi har. Siff Holst, der er forfatter til bogen Stabilt blodsukker - overskud i hver-
dagen, dykker ned i, hvordan man forbedrer sin mentale tilstand ved at undgå 
inflammation og have de rette baketerier i tarmene. Hun kommer også med bud, 
hvordan vi kan kombinere vores mad, så vi selv bestemmer, hvilke bakterier, vi 
har boende i tarmene. Der bydes på smagsprøver på grøn morgenmad.

Der er siden 1970erne sket store fremskridt indenfor forebyggelse og behandling af hjertekar-
sygdomme. En folkeoplysningsindsats fokuseret på de vigtigste risikofaktorer som tobaksryg-
ning, forhøjet blodtryk, dyslipidæmi, kombineret med en stærk forbedret akut behandling af 
især iskæmisk hjertesygdom har reduceret dødeligheden væsentligt, og forekomsten af nye 
sygdomstilfælde er også reduceret, dvs. incidensen er nedsat. Disse forhold, kombineret med et 
øget antal ældre danskere medfører, at der i fremtidens Danmark vil være et stort antal per-
soner, som lever med en kronisk hjertekarsygdom. En fremskrivning forudsiger et tal omkring 
500.000 i år 2020 (prævalens). 
Det er vigtigt, at disse patienter kommer tilbage til hverdagslivet, og får forbedret deres funk-
tionsevne og livskvalitet, men vejen ”tilbage” kan være en udfordring både for patienterne og 
deres pårørende. Fremtiden ser dyster ud, i og med de kæmpe udfordringer det danske sund-
hedsvæsen står over for. Der vil blive behov for en helt ny måde at opbygge infrastrukturen af 
vort sundhedsvæsen. Forebyggelse vil blive fremtrædende, dvs. sundhed frem for behandling, 
herunder nødvendigheden af større eget ansvar for den enkeltes behandling og sundhed, hvis 
økonomien ikke skal løbe helt ”løbsk.” 
(Læs hele artiklen på de følgende sider).
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Der er siden 1970erne sket store 
fremskridt indenfor forebyggelse og 
behandling af hjertekarsygdomme. 
En folkeoplysningsindsats fokuseret 
på de vigtigste risikofaktorer som 
tobaksrygning, forhøjet blodtryk, 
dyslipidæmi, kombineret med en 
stærk forbedret akut behandling af 
især iskæmisk hjertesygdom har re-
duceret dødeligheden væsentligt, og 
forekomsten af nye sygdomstilfælde 
er også reduceret, dvs. incidensen 
er nedsat. Disse forhold, kombine-
ret med et øget antal ældre danskere 
medfører, at der i fremtidens Danmark 
vil være et stort antal personer, som 
lever med en kronisk hjertekarsyg-
dom. En fremskrivning forudsiger et 
tal omkring 500.000 i år 2020 (præva-
lens). Det er vigtigt, at disse patienter 
kommer tilbage til hverdagslivet, og 
de får forbedret deres funktionsevne 
og livskvalitet, men vejen ”tilbage” 
kan være en udfordring både for pa-
tienterne og deres pårørende. 

Der er god evidens for, at rehabilite-
ringsprogrammer baseret blandt an-
det på fysisk aktivitet, kontrol af medi-
cinsk behandling, rådgivning om kost 
og psykosocial støtte nedsætter gra-
den af medicinering, reducerer gen-
tagne hospitalsindlæggelser, forbed-
rer adfærdsmønstret og nedsætter 
dødeligheden og øger livskvaliteten 
hos patienter, som har overlevet en 

Sundheds- og velfærds    teknologi 
- muligheder og udfordringer ved forebyggelse
 af professor, dr. med., Jørgen Jespersen, SDU, Esbjerg

hjertekarsygdom. Helt centralt er så-
ledes at undgå blodprop nummer to.

Desværre viser opgørelser, at en orga-
niseret hjerterehabilitering, til trods 
for sundhedslovens § 84 og 140, på-
lægger kommunerne ansvar for at 
tilbyde genoptræning efter udskriv-
ning fra sygehus af patienter med et 
lægefagligt begrundet behov og at 
dette kun tilbydes de færreste patien-
ter. Men det er såmænd ikke blot hos 
hjertepatienterne denne mangelful-
de indsats kan opleves.

Fremtiden ser dyster ud i og med 
de kæmpe udfordringer det danske 
sundhedsvæsen står over for. Som 
følge af den demografiske udvikling 
med flere ældre, frem mod år 2030 
skønnes antallet af borgere over 60 år 
at være omkring 1,7 mill., og ved tid-
ligere udskrivning af patienterne fra 
hospitaler, begrænsede midler til op-
træning og færre ”varme hænder” vil 
kommunerne opleve stigende udfor-
dringer på genoptræningsområdet. 

Men ét er den økonomiske udfor-
dring, for andre udfordringer banker 
på. Der vil blive behov for en helt ny 
måde at opbygge infrastrukturen af 
vort sundhedsvæsen. Forebyggelse 
vil blive fremtrædende, dvs, sundhed 
frem for behandling, herunder nød-
vendigheden af større eget ansvar for 
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Sundheds- og velfærds    teknologi 
- muligheder og udfordringer ved forebyggelse
 af professor, dr. med., Jørgen Jespersen, SDU, Esbjerg

den enkeltes behandling og sundhed, 
hvis økonomien ikke skal løbe helt 
”løbsk”.

Introduktion i langt større omfang af 
digitalt understøttende genoptræ-
ning vil således være nærliggende og 
nødvendig, og samtidig sikre målret-
tede og fleksible (individualiserede) 
træningsforløb for den enkelte, og 
træningsudstyret skal give patienter 
og borgere mulighed for at genop-
træne i eget hjem, når det passer 
patienten/borgeren. Der foreligger 
god evidens for, at et sådant scenari-
um frigør ressourcer til andet formål 
(mere effektiv udnyttelse af de spar-
somme økonomiske midler), og også 
øger patienternes motivation (bedre 
compliance) og fleksibilitet. 

Kravene til it-teknologi i kommunerne 
vil være markante i omfang og viden, 
og nødvendiggøre en omfattende re-
organisering af hele genoptrænings- 
og forebyggelsesområdet. Men også 
hos borgerne vil der blive stillet krav 
om nytænkning, herunder forståelse 
og accept af færre ”varme hænder” 
og større individuelt ansvar. Det vil 
være en kæmpemæssig udfordring 
for alle og nødvendiggøre en kon-
struktiv dialog.
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Arkitektur 
i Esbjerg
- en foredragsrække om 
historicisme, kulturarv, 
byplanlægning 
og bevaring

FOTO: HELENE HØYER MIKKELSEN

”Esbjerg er den eneste store by i 
Danmark, hvor hele centrum er 
domineret af historicistiske huse - for 
en turist på jagt efter historicismen 
i Danmark er Esbjerg et must. De lo-
kale arkitekter skabte en lang række 
flotte huse, inspireret af de store 
europæiske stilarter.” (fra omtalen af 
Historicismens huse, efteråret, 2017).

Tid, tilmelding, rabat og sted
Holdnummer: 2018-6  (alle foredrag)
Tidspunkter: Tirsdage - 6. 13. og 20. marts
Samlet pris: 330,- kr eller adgang med  
Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 23. februar
- 10% v. tilmelding senest 14. februar
Pensionistpris: 310,00 kr. | Studierabat  
Sted: Samtlige foredrag foregår i  
Læringsrummet, Esbjerg Hovedbibliotek,  
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

I denne foredragsrække får du alt, hvad 
du bør vide om Esbjergs bevaringsværdige 
bygninger, om historicismen, om H.C. Am-
bergs tinghus og Ulrik Plesners posthus på 
torvet, om arkitekt C.H. Clausens vandtårn 
og musikkonservatoriet, om Harald Peters 
Bedre Byggeskik og bungalower, om byplan-
lægning, kulturarv og meget andet.

Historicismen og dens afsmitning på 
Esbjerg
Holdnummer: 2018-7
Foredragsholder:  Jeanne Brüel, arkitekt M.A.A.
Tidspunkt: Tirsdag den 6. marts, kl. 18.00-19.45
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

En af de mest blomstrende og fantasifulde perio-
der i dansk arkitekturhistorie er den historicistiske 
periode fra ca.1850 - 1915. Historicistisk arkitektur 
har ofte været udskældt for ”stilforvirring” og været 
stærkt nedvurderet, men perioden er også elsket af 
mange for sin blomstrende og dekorative bygnings-
kultur.   
Arkitekt Jeanne Brüel er forfatter til den aktuelle 
bevaringsguide Historicismens huse, der udkom i 
september sidste år. Her kan man blandt andet fin-
de uddybende stof om stilarten i Esbjerg. Mange er, 
måske uden at vide det, i dag ejere eller forvaltere 
af villaer - eller andre bygningstyper - bygget med 
historicistiske detaljer. Det stiller krav til husenes 
ejere, for de forvalter værdifuld kulturarv.
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Historicisme og byplaner 
 – udfordringer i Esbjerg 
Holdnummer: 2018-8
Foredragsholder: Kirsten Frederiksen, arkitekt 
M.A.A.
Tidspunkt: Tirsdag den 13. marts, kl. 18.00-19.45
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Da Esbjerg Havn i 1868 blev åbnet som Danmarks 
eksporthavn rettet især mod England, havde staten 
ingen forventninger om, at der ville opstå en ”rigtig” 
by ved havnen. Derfor blev byen anlagt uden en 
egentlig byplan, og den bebyggelse der alligevel 
opstod, bestod af lave huse omkring mudrede smalle 
gader med åbne grøfter og vandforsyning med gam-
meldags brønde. I 1890’erne opstod der et direkte 
byggeboom båret af forventninger til Esbjergs vækst 
fra investorer fra hele Danmark. Disse investorer ka-
stede sig ud i at bygge Esbjerg om fra en lav og fattig 
by til en ny strålende by med høje og dyre huse i den 
dengang moderne historicistiske byggestil - et tiltag, 
der skulle markere investorernes forventninger til 
byen. Imidlertid viste det sig, at de historicistiske 
bygninger var dyre at vedligeholde, hvilket blandt 
andet fik konsekvenser for byplanlægningen.

Esbjerg store arkitekter  
Holdnummer: 2018-9
Foredragsholder: Peter Dragsbo, mag.art. og tidl. 
museumsinspektør, Sønderborg Museum.
Tidspunkt: Tirsdag den 20. marts, kl. 18.00-19.45
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Med arkitekt C.H. Clausen i spidsen skabte de lokale 
arkitekter en lang række flotte huse, inspireret af de 
store europæiske stilarter: Vandtårnet blev en kopi 
af et hjørnehus i Nürnberg fra 1300-tallet, jernhand-
lerens hus Østergade 4 en kopi af Palazzo Medici i 
Firenze fra 1400-tallet, banken på Torvet hentet fra 
et palads i Siena fra samme tid - og derudover mas-
ser af etagehuse i nyrenæssance med stuk, søjler, 
buer og frontoner på facaden samt en række fine 
villaer i engelsk stil eller tysk jugendstil. Da byggeriet 
efter et stort krak kom i gang igen omkring 1910, 
fik Esbjerg også en række fornemme ejendomme i 
festlig nybarok med alt, hvad hjertet kunne forlange 
af karnapper, kviste, spir og kupler. Desuden satte 
arkitekten Harald Peters sit tydelige præg på byens 
villaer og bungalows.
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Kongeaagrænsen - fra vest til øst 
- heldagstur med bus
Holdnummer: 2018-10
Guide: Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Tidspunkt: Torsdag den 7. juni 
Afgang: 8.30 fra Esbjerg. 9.00 fra Ribe.  
Hjemkomst: Ribe ca. 17.00. Esbjerg ca. 17.30.
Pris inkl. bustransport, kaffe, frokost (ikke drikkeva-
rer) og entré: 500,- kr.
Tilmeldingsfrist med bindende tilmelding: 1. maj  
Turen arrangeres i samarbejde med  
Esbjerg og Omegns Museumsforening

1864-1920 var Kongeaaen grænseskel mellem 
Preussen og Danmark. Tanken bag denne hel-
dagstur er at vise, hvorledes man i blandt andet 
bygninger og monumenter fortsat kan aflæse 
sporene af disse 56 års adskillelse. Turen går 
langs den gamle grænse og med ophold ved en 
række af de historiske seværdigheder. 

Købstad uden havn  
Holdnummer: 2018-11
Foredragsholder: Karen Jermiin Nielsen, cand.mag., 
arkivar, Ribe Byhistoriske Arkiv 
Tidspunkt: Tirsdag den 24. april, kl. 19.30-21.15
Pris: 50,- kr. 
Sted: SeminarieHusets Fællessal  
Simon Hansen Vej, Ribe (Benyt indgang C)

Det er 150-året for anlæggelsen Esbjerg Havn, som 
fik en afgørende indflydelse på det sydvestjyske om-
råde – ikke mindst på Ribe. Men hvorfor måtte der 
anlægges en havn ude på den bare mark, når Ribe i 
århundreder havde været købstad med eksport og 
import ad søvejen? Arkivar Karen Jermiin Nielsen 
belyser, hvordan Ribe blev en købstad uden havn, og 
hvilke konsekvenser det havde for byen. 

Danmark som kolonimagt  
Holdnummer: 2018-12
Kursusrække - 5 tirsdage kl. 19.00-21.00
Underviser: Jørgen Dieckmann Rasmussen, cand.
mag., arkivchef Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Tidspunkt: 13., 27. februar og 6., 13. og 20. marts
Pris: 500,- kr. 
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

I marts 2017 markerede man på De Vestindiske 
Øer 100-året for Danmarks salg af øerne til USA, 
og det var samtidig en markering af 100-året 
for ophøret af Danmark som koloni magt. Fra 
1600-1900-tallet havde Danmark som andre euro-
pæiske magter kolonier, og de danske besiddelser 
lå i Indien, Vestafrika og Vestindien. I kursusfor-
løbet fokuseres der på dansk kolonihistorie fra 
centralt hold, samt hvordan kolonierne påvirkede 
moderlandets udvikling og de spor, kolonierne har 
sat sig i eftertidens Danmark.

Værksted for slægtsforskere og 
lokalhistorikere
Holdnummer: 2018-13
Kursusrække - 5 mandage kl. 19.00-21.00
Underviser: Jørgen Dieckmann Rasmussen, cand.
mag., arkivchef Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Tidspunkt: 5., 19., 26. februar og 5. og 12. marts
Pris: 500,- kr. 
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Interesserer du dig for i lokalhistorie, eller er du i 
gang med at finde din families rødder, er værksted 
for slægtsforskere og lokalhistorikere lige kurset for 
dig. Mandag aftener fra begyndelsen af oktober 
til begyndelsen af december, dog med undtagelse 
af skolernes efterårsferie, mødes aktive lokalhi-
storikere og slægtsforskere på arkivets læsesal. 
De arbejder med individuelle emner, men holder 
løbende hinanden underrettet om, hvad der arbej-
des med, og hvordan det går.
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Kom godt i gang med slægtsforskning - 
og kom videre
Holdnummer: 2018-14
Foredragsholder: Jørgen Dieckmann Rasmussen, 
cand.mag., arkivchef Byhistorisk Arkiv  
Tidspunkt: 4. februar kl. 14.00-16.00
Pris: 100,- kr. | 50,- kr. for SESF-medlemmer  
Foredragsholder: Arkivchef, cand.mag. Jørgen 
Dieckmann Rasmussen   
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Mange danskere har slægtsforskning som hobby, 
og i pauser i dagens program »jagter« de slægt-
ninge eller f.eks. gravsten efter dem. Foredraget 
er rettet mod nybegyndere eller mindre øvede 
slægtsforskere. Formålet er at præsentere en ræk-
ke gode hjemmesider/databaser, som gør det nemt 
at komme i gang og finde de helt grundlæggende 
oplysninger, man skal bruge til slægtsforskning.

”Ne’ å’ æ’ havn” – esbjergenserne og 
havnen
Foredragsholder: Jørgen Dieckmann Rasmussen, 
cand.mag., arkivchef Byhistorisk Arkiv  
Tidspunkt: 20. februar kl. 16.30-18.00
Pris:  50,- kr. - betales v. indgangen  
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Esbjerg Havn blev hurtigt nybyggersamfundets 
største og vigtigste arbejdsplads, som esbjergen-
serne hurtigt opfattede som ”deres”. I mange, 
mange år fulgte man tæt med i, hvad der skete 
på havnen – anderledes kunne det næppe være, 
når det var så mange menneskers daglige arbejds-
plads. Det er eksempler på denne symbiose mel-
lem havn og befolkning, dagens foredrag handler. 
Det er ledsaget af billeder.

Fiskeriet og Esbjerg
Foredragsholder: Jørgen Dieckmann Rasmussen, 
cand.mag., arkivchef Byhistorisk Arkiv  
Tidspunkt: 22. marts kl. 16.30-18.00
Pris:  50,- kr. - betales v. indgangen  
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

I mange år har fiskeri og Esbjerg været tæt for-
bundet, og det er stadig en udbredt opfattelse, at 
fiskeriet var den direkte anledning til havn og by. 
Det var dog ikke tilfældet, men rigtigt er det, at fi-

skeriet i over 100 år var 
et af »lokomotiverne« 
bag havnens udvikling 
og vækst– med en 
masse udløbere til 
bysamfundet bagved. 
Det er om fiskeriets 
”rise and fall”, dagens 
foredrag handler. 
Foredraget er ledsaget 
af billeder.

Esbjerg - fra ladeplads til 
energimetropol
Foredragsholder: Jørgen Dieckmann Rasmus-
sen, cand.mag., arkivchef Byhistorisk Arkiv  
Tidspunkt: 25. februar kl. 14.00-ca. 16.00
Pris:  50,- kr. - betales v. indgangen  
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Kom man til Esbjerg i begyndelsen af 1867, var 
der næsten ingen bebyggelse eller mennesker 
at finde mellem lyngtotterne, for der lå kun to 

Fiskerne og byen
Foredragsholder: Jørgen Dieckmann Rasmussen, 
cand.mag., arkivchef Byhistorisk Arkiv  
Tidspunkt: 11. marts kl. 14.00-ca. 16.00
Pris:  50,- kr. - betales v. indgangen  
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Fiskerne kom på mange måder til at præge Esbjergs 
udvikling og kultur. I en årrække var kutterne med 
dueflaget markante i havnen – de pågældende 
fiskere tilhørte Broderskabet på havet, en religiøs 
gruppe med tilknytning til Indre Mission, Indkøbs-
foreningen Godthaab og Forsikringsforeningen 
Union. Andre fra fiskermiljøet udviklede sig til nogle 
af byens store erhvervsfolk. Det gælder f.eks. Claus 
Sørensen. Foredraget er ledsaget af billeder.

gårde og tre huse og boede 23 mennesker. Det blev 
ændret året efter, hvor Rigsdagen i april måned 
vedtog at anlægge en statshavn ved Esbjerg og 
koble den sammen med den kommende jernbane 
fra Lunderskov til Varde. I dag er Esbjerg Danmarks 
energimetropol, og kunne man invitere nogle af de 
oprindelige 23 indbyggere tilbage for at se, hvad 
det hele havde udviklet sig til, ville de nok have 
svært ved at tro deres egne øjne.
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Antikkens syv vidundere  
og de hængende haver 
Holdnummer: 2018-18
Foredragsholder: Sine Grove Saxkjær, postdoc, 
Accademia de Danimarca i Rom
Tidspunkt: Torsdag den 22. februar, kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Kheopspyramiden
Holdnummer: 2018-19
Foredragsholder: Tine Bagh, ph.d., museumsin-
spektør, Egyptisk Samling, Ny Carlsberg Glyptotek
Tidspunkt: Torsdag den 1. marts, kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Kolossen på Rhodos 
Holdnummer: 2018-20
Foredragsholder: John Lund, Seniorforsker
Tidspunkt: Torsdag den 8. marts, kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Maussolæet i Halikarnassos 
Holdnummer: 2018-22
Foredragsholder: Poul Pedersen, professor i 
klassiske studier, Syddansk Universitet
Tidspunkt: Torsdag den 22. marts, kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Fyrtårnet i Alexandria
Holdnummer: 2018-21
Foredragsholder: Niels Bargfeldt, Ph.d. post-
doc, Accademia de Danimarca, Rom og Aarhus 
Universitet
Tidspunkt: Torsdag den 15. marts, kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Gotisk skrift for begyndere
Holdnummer: 2018-15
Kursusrække - 5 mandage kl. 16.30-18.00
Underviser: Birgit Juul Kristensen, bibliotekar, 
Universitetsbiblioteket, Syddansk Universitet
Tidspunkt: 5., 19., 26. februar og 5. og 12. marts
Pris: 500,- kr. 
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Man skal ikke have slægtsforsknings ret længe, før 
man bliver nødt til at søge tilbage til originale kir-
kebøger og folketællingslister. Det kan let blive en 
barriere, for indtil ca. 1875 var de som regel skre-
vet med gotisk skrift – og den er som håndskrift 
ganske anderledes at læse end trykt, gotisk skridt.
Kurset er rettet mod begyndere og vil sætte såvel 
slægtsforskere som lokalhistorikere ind i de helt 
væsentlige kilder som kirkebøger og folketællinger. 
Endvidere vil der blive fortalt om, hvordan man kan 
styre sine indsamlede data.

Gotisk skrift og administrationshistorie 
(fortsættere)
Holdnummer: 2018-16
Kursusrække - 5 mandage kl. 16.30-18.00
Underviser: Jørgen Dieckmann Rasmussen, cand.
mag., arkivchef Byhistorisk Arkiv
Tidspunkt: 5., 19., 26. februar og 5. og 12. marts
Pris: 500,- kr. 
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Vil man videre med sin slægts- og lokalhistorie end 
blot høste fra kirkebøger og folketællinger, skal op-
lysningerne findes i nogle af de mange andre kil-
der, der er til rådighed på bl.a. Internettet. Dette 
kursus er rettet mod slægtsforskere og/eller lokal-
historikere, der har taget eller er på vej til at tage 
»det store spring« over til disse, mere fortællen-
de kilder. Foruden at læse og gennemgå en række 
udvalgte dokumenter fortælles der om de arkiver, 
teksterne er hentet fra og hvordan, man finder 
dem. Desuden læses tekster, som deltagerne selv 
bøvler med.
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I denne foredragsrække får du alt, hvad du bør vide om antikkens 7 vidundere, der har været en kilde 
til fascination gennem årtusinder. De fantastiske bygningsværker vidner om de mægtige civilisationer, 
der har skabt dem, men deres ødelæggelse fortæller også historien om, at selv de mest glorværdige 
af menneskets aftryk på Jorden er forgængelige. Kun den gigantiske Kheops-pyramide står endnu, om-
gærdet af mystik, men et håndfast bevis på, at mennesker længe før vor tids skyskrabere og operahuse 
både har villet og kunnet skabe store og smukke bygningsværker. Foredragsrækken tager sit afsæt i 
den nye antologi Antikkens 7 vidundere (Aarhus Universitetsforlag). Bogens forfattere vil berette 
om hvert enkelt af disse sagnomspundne vidundere, der til alle tider har fascineret os mennesker. 

Tid, tilmelding, rabat og sted
Holdnummer: 2018-17 (hele foredragsrækken)
Tidspunkter: 7 torsdage: 22. februar, 1., 8., 15., 22. marts og 5., 12. april 
Samlet pris: 720,- kr eller adgang med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 12. februar
- 10% v. tilmelding senest 2. februar 
Pensionistpris: 700,- kr. | Studierabat 
Sted: Samtlige foredrag foregår i Møderum 1,  
Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg 

Antologien Antikkens 7 vidundere kan købes til 175,- kr (normalpris 299,95 kr.). 
Deltagere med Fordelskort: 150,- kr. Bogen udleveres første undervisningsgang.

Antikkens 7 vidundere

Artemistemplet i Ephesos 
Holdnummer: 2018-23
Foredragsholder: Eva Mortensen, ph.d. i Klassisk 
Arkæologi, Arhus Universitet
Tidspunkt: Torsdag den 5. april, kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Zeusstatuen i Olympia 
Holdnummer: 2018-24
Foredragsholder: Kristine Thomsen, ph.d.-stude-
rende i Klassisk Arkæologi, Arhus Universitet
Tidspunkt: Torsdag den 12. april, kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

15
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Hitlers 3. rige - det nazistiske Tyskland 
Det 3. riges hjerte - München, Nürnberg 
og Berechtesgaden
Holdnummer: 2018-26  Dobbeltforedrag
Foredragsholder: Torsten Granov, cand..mag., 
direktør og forfatter
Tidspunkt: Onsdag den 4. april, kl. 17.30-21.30
Pris: 200 kr. eller adgang med Fordelskort
Pris ved indgangen 250,- kr. (mobilepay)
Sted: Møderum 1+2, Esbjerg Hovedbibliotek 

Få den samlede fortælling om Det Tredje Riges 
begyndelse og afslutning. Da Hitler kom hjem ef-
ter 1. Verdenskrig, slog han sig ned i München. 
Her blev nazipartiet grundlagt og her forblev 
hovedkvarteret for partiet helt frem til 1945. I 
München opererede søskendeparret Scholl fra 
modstandsgruppen ”Hvide Rose”, og her blev de 
arresteret og henrettet. Knap 200 km fra Mün-
chen ligger Nürnberg. Scenen for de pompøse 
Reichsparteitage og senere skueplads for Nürn-
bergprocesserne. Storhed, gru og tragedie samlet 
på samme sted. 

Ardenneroffensiven
Holdnummer: 2018-25
Foredragsholder: Niels Vistisen, cand.mag., major
Tidspunkt: Onsdag den 14. marts, kl. 18.00-21.00
Pris: 150 kr. eller adgang med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 4. marts. 
Pris ved indgangen 200,- kr. (mobilepay)
Sted: Møderum 1, Esbjerg Hovedbibliotek

Efter de allieredes landgang i Normandiet d. 
6. juni 1944 var de tyske styrker i efteråret på 
hastigt tilbagetog mod nord og øst. Store, vigtige 
byer som Paris, Bruxelles og Antwerpen blev 
befriet, det gik planmæssigt for de allierede, 
og desperationen i Berlin var tiltagende. Derfor 
satte Hitler 200.000 tyske soldater ind på at 
vende krigslykken igen. Denne beslutning kom til 
at koste livet for i 10.000-vis af soldater, der faldt 
på begge sider i efterårets og vinterens utroligt 
voldsomme og intensive kampe. Ardennerof-
fensiven blev et af 2. Verdenskrigs sidste store 
slag. Det er helt ubeskriveligt blodige, nådesløse 
og dramatiske begivenheder der oprulles med 
denne fortælling.  

Hitlers hemmelige våben, V-1, V-2, V-3 
Hitler og Stalin 
Holdnummer: 2018-27 Dobbeltforedrag 
Foredragsholder: Poul Groos, kommandør og 
militærhistoriker
Tidspunkt: Onsdag den 25. april, kl. 17.30-21.30
Pris: 200 kr. eller adgang med Fordelskort
Pris ved indgangen 250,- kr. (mobilepay)
Sted: Læringsrummet, Esbjerg Hovedbibliotek

Det var svimlende summer den tyske våbenindu-
stri anvendte på de særdeles avancerede våben, 
der blev frembragt under krigen. Nogle af våben-
programmerne var blevet til, længe før Hitler kom 
til magten. Mest kendt er V-1 og V-2, men fore-
dragsholderen kommer også ind på V-3 samt en 
række mindre kendte våbensystemer, som kunne 
have fået betydning for krigens forløb. Enkelte vå-
ben blev afprøvet i Danmark.

Hitler og Stalin var politiske rivaler i en længere pe-
riode. I august 1939 underskrev de en hemmelig 
ikke-angrebspagt. De konsoliderede deres magt i 
en tid, som var præget af brug af nye medier så 
som radio og film, men hvor man også benytte-
de sig af systematiseret vold, mord, udrensninger, 
politisk ensretning, forfølgelse af mindretal m.m. 
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Genåbnede danske kriminalsager -  
Jagten på morderne stopper aldrig...  
Holdnummer: 2018-28 (begge foredrag)
Foredragsholder: Frederik Strand, cand.mag.,
Ph.D. i politihistorie. Leder af Politimuseet,
Tidspunkter: 10. og 25. februar 
Bemærk 2 x 3 timers foredrag
Samlet pris: 300,- kr eller adgang med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 31. januar
Pensionistrpris: 280,- kr. | Studierabat
Sted: Begge foredrag foregår i Møderum 1, Esbjerg 
Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg                                                                                       

De fleste kriminalsager enten opklares forholdsvis 
hurtigt eller henlægges som uopklarede. Enkelte 
sager bliver dog, efter i en periode at være luk-
ket eller henlagt som uopklarede, genåbnet og 
opklaret. Hvorfor bliver kriminalsager imidlertid 
genåbnet? Er det tilfældigheder? En ihærdig poli-
tiindsats eller nye forbrydelser? Hvad revitaliserer 
de ”døde” sager og fører dem til deres opklaring – 
og er en genåbnet sag altid ubetvivleligt opklaret? 
Det vil være omdrejningspunktet for foredragene 
om genåbnede kriminalsager, hvor man bl.a. vil 
kunne høre om seriemorderen Dagmar Overby, 
Kaj Munk-drabet, Conevski-sagen, Hafnia-branden, 
den mystiske Connie-/Conny-sag, kvindedrabene i 
1990`erne og Amagermanden. Foredragsholderen, 
Frederik Strand,  er museumsleder for Politimuseet 
i København siden 2010. 

Genåbnede kriminalsager : 1  
Holdnummer: 2018-29
Tidspunkt: Lørdag den 10. februar, kl. 13.00-16.00
Pris alene for dette foredrag: 200,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Genåbnede kriminalsager : 2 
Holdnummer: 2018-30
Tidspunkt: Søndag den 25. februar, kl. 13.00-16.00
Pris alene for dette foredrag: 200,- kr. eller
adgang med Fordelskort
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Har vi behov for et ændret natursyn? 
Holdnummer: 2018-35
Foredragsholder: Ole Jensen, forfatter og tidl. 
professor i teologi
Tidspunkt: Onsdag den 21. marts kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort
Sted: Mødelokale 1, Esbjerg Hovedbibliotek,     
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Klimaforandringer konsekvenser - 
globalt og lokalt 
Holdnummer: 2018-36
Foredragsholder: Jesper Theilgaard, meteorolog, 
klimaekspert i DR
Tidspunkt: Onsdag den 4. april kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort
Sted: Storm P-salen, Esbjerg Hovedbibliotek,     
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Hvad er klima - om jordens 
klimasystemer og de store kredsløb 
Holdnummer: 2018-33
Foredragsholder: Jens Olaf Pepke Pedersen, 
seniorforsker i klimaændringer, DTU Space
Tidspunkt: Onsdag den 7. marts kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort
Sted: Storm P-salen, Esbjerg Hovedbibliotek,     
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Klimaforandringer - fra fortiden til i dag 
Holdnummer: 2018-34
Foredragsholder: Marit-Solveig Seidenkrantz, 
professor i geologi, Arhus Universitet
Tidspunkt: Onsdag den 14. marts kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort
Sted: Mødelokale 1, Esbjerg Hovedbibliotek,     
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

1. verdenskrig: Isonzo-fronten i Italien
Holdnummer: 2018-31
Foredragsholder: Torsten Granov, cand..mag., 
direktør og forfatter
Tidspunkt: Onsdag den 2. maj, kl. 17.30
Pris: 100,- kr. eller adgang med Fordelskort
Pris ved indgangen 150,00 kr. (mobilepay)
Sted: Storm-P salen, Esbjerg Hovedbibliotek 

Historien om Isonzofronten er en fortælling om 
”Den store Krig”. Ved Isonzofloden udkæmpedes 
nogle af 1. Verdenskrigs vanskeligste slag. I Gori-
zias bjergegne og uvejsomme terræn med alpine 
klipper og gletsjere måtte soldaterne sprænge 
og grave skyttegrave og udsigtspunkter - en helt 
utrolig og ekstremt farlig arbejdsindsats.Nogle 
steder lå de fjendtlige frontlinjer kun 50 m fra 
hinanden. Ved Isonzo fandt et af 1. Verdenskrigs 
største og mest ”vellykkede” gasangreb sted. 

1. verdenskrig
1914-1918

Flere foredrag til efteråret...
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6 varme klima-onsdage 

Parisaftalen og dens betydning for 
globale og lokale klimaløsninger
Holdnummer: 2018-37
Foredragsholder: Ellen Margrethe Basse, dr.jur., 
professor, Aarhus Universitet
Tidspunkt: Onsdag den 18. april kl. 18.00 
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort
Sted: Storm P-salen, Esbjerg Hovedbibliotek,     
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Fremtidens fødevarer og energi
Holdnummer: 2018-38
Foredragsholder: Jørgen Eivind Olesen, sektions-
leder v. Agroøkologi, Aarhus Universitet
Tidspunkt: Onsdag den 25. april kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort
Sted: Mødelokale 1, Esbjerg Hovedbibliotek,     
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Jordens klima og klimaforandringer
Hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad vi ved om klimaændringer over de sidste tusinder af 
år? Hvad sker der egentlig, når temperaturen stiger, og hvad betyder det for os i Danmark 
og i resten af verden – for landbrug, fødevarer, fiskeri, energi eller for den regionale og 
internationale sikkerhedssituation. I denne foredragsrække får du alt, hvad du bør vide om 
klimaet, og hvad vi ved om de igangværende klimaændringer. 

Jordens klima er i forandring, og temperaturen på kloden er stigende. Bliv klogere på, hvor-
for klimaændringer opstår, og hvad det rent faktisk har af konsekvenser. Og få indblik i, hvad 
klimaændringerne får af betydning på vores og jordens fremtid, hvordan vi kan imødegå 
dem og hvilke politiske problemstillinger, vi kommer til at stå overfor. Har vi mennesker brug 
for et nyt syn på naturen og vores klode? 

Tid, tilmelding og rabat
Holdnummer: 2018-32 (hele foredragsrækken)
Tidspunkter: 6 onsdage: 7., 14.,  21. marts og 4., 18., 25. april
Samlet pris: 620,- kr. eller adgang med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 26. februar
- 10% v. tilmelding senest 14. februar 
Pensionistpris: 600,- kr. | Studierabat



20

Tæt på Jacob A. Riis                                                 
- dobbeltforedrag - mød eksperterne  
Holdnummer: 2018-39
Dobbeltforedrag 
Tidspunkt: 10. april, kl. 17.30 - ca. 21.30
Pris: 200,- kr eller adgang med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 1. april
Pensionistpris: 180,- kr. | Studierabat
Sted: Læringsrummet, Esbjerg Hovedbibliotek, 
Nørregade 19, 6700 Esbjerg                                                                                       

Som journalist, forfatter og foredragsholder 
viste Jacob A. Riis (1849-1914) den amerikanske 
befolkning, hvordan den anden halvdel levede 
under usle forhold. Hans bog fra 1890, How the 
Other Half Lives, blev en bestseller og genoptryk-
kes stadig. Riis var med til at skabe samfunds-
forandring ved at pege på behovet for bedre 
boliger, rent vand, adgang til natur, undervisning 
m.m., og han var en af sin samtids absolut mest 
kendte og respekterede borgere. Hans nære 
ven, præsident Theodore Roosevelt, kaldte ham 
ligefrem den ideelle amerikaner og den mest 
nyttige borger i New York. Riis talte i høj grad til 
den protestantiske middel- og overklasse for at få 
dem til at forstå behovet for forandringer. 
Ledsaget af et stort antal billeder vil foredraget 
fortælle den fantastiske historie om Jacob A. 
Riis, om hans ubændige kærlighed til Elisabeth, 
hans ekstreme energi, og hvad han rent faktisk 
udrettede. 
Den anden del af foredraget beskæftiger sig med 
Riis’ fotografier, billedernes potentiale og samtid. 
Foredraget drager paralleller til lignende fotogra-
fer, herunder den kendte danske fotograf Jacob 
Holdt.

Jacob A. Riis, Danmarks mest 
betydningsfulde udvandrer 
Foredragsholder: Flemming Just, dr.phil., adj. 
professor, direktør Sydvestjyske Museer

Jacob A. Riis - fotografier og perspektiv
Foredragsholder: Ingrid Fischer Jonge, mag.art., 
seniorforsker, fotohistoriker

NEW YORK   
- i Jacob A. Riis’ fodspor
En rejse til Jacob A. Riis´ New York. Arrangeret af 
Sydvestjysk Folkeuniversitet i samarbejde med 
Cultours.dk og Sydvestjyske Museer

Denne rejse bringer dig hen til de steder i New 
York, hvor udvandreren Jacob Riis færdedes. 
Hvor han på egen krop oplevede den dybeste fat-
tigdom og politiets overgreb, og hvor han senere 
dokumenterede sine oplevelser med artikler og 
foto. Du møder mennesker, der har direkte til-
knytning til den højt skattede dansker og oplever 
det New York, der er i dag. 

Tidspunkt: 26. maj - 2. juni 2018
Pris: 18.895,- kr.

Rejser,rejser,    rejser.....
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Rejser,rejser,    rejser.....
I prisen er inkluderet:

• Flyrejse Billund - New York retur
• 6 nætter på centraltbeliggende hotel i New 

York med bad og toilet på alle værelser
• Morgenmad alle dage.
• Entréer til alle museer og samlinger (se nær-

mere på www.fusydvest.dk)
• Alle udflugter og arrangementer
• Alle skatter, afgifter og gebyrer
• Ekspertrejseleder, direktør, dr. phil., adj. pro-

fessor Flemming Just, Sydvestjyske Museer 
og leder af Sydvestjysk Folkeuniversitet, Peter 
Lindgaard, der rejser med frem og tilbage til 
Danmark

• Lokale, engelsktalende specialguider
• Udførligt program og tilmelding på:  

65504103 eller cultours.dk / fusydvest.dk 

“I et mørkt rum, som ikke er 
større end tretten gange tretten 
fod, sover tolv mænd og kvin-
der. De ligger to eller tre i køjer i 
en slags alkove, resten sover på 
gulvet. I et tilstødende rum høres 
gråden fra en baby og i 
halvmørket ses flere skikkelser.”

En rejse til Jacob A. Riis´ New York. 
Se de steder, han fotograferede, og hvor han 

boede, og oplev, hvad han har betydet for 
New York i dag.

Rejsedestination : Brasilien
Holdnummer: 2018-40
Foredragsholder: Karl Erik Schøllhammer, dansk 
professor i Brasiliansk Kultur, Kunst og Litteratur, 
Rio de Janeiro
Tidspunkt : 17. februar, kl. 12-14
Pris: 100,- kr eller adgang
med Fordelskort

Tilmeldingsfrist: 7. februar
Sted: Møderum 2, Esbjerg Hovedbibliotek, 
Nørregade 19, 6700 Esbjerg                                                                                        

Da portugiserne i 1500-tallet ”opdagede” 
Brasilien, var det store, fantastiske land beboet 
af omkring 1,5 mio. indianere. Nu bor der over 
205 mio. mennesker. Brasilien er et eventyrligt 
land, som er næsten lige så stort som Europa. 
Der er storbyer med strålende rigdom og fattig 
slum, smukke strande, bjerge, højsletter, stor-
slåede vandfald og spændende regnskove.  
(Fortsættes næste side...)
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Brasilien er Rio de Janeiro. Næsten 7 millioner ind-
byggere og utroligt smuk. Rio er fodbold, karneval, 
Copacabana, samba, bossa nova og god mad. Rio 
er kultur, slum, forretninger og industri, fattigdom 
og velstand. Rio er det hele. Brasilien er også 
Petropolis og Ouro Preto, knuste kejserdrømme og 
rige malmfund, slavehandel og oprør. Og helt sær-
ligt er Foz do Iguaçu. 275 vandfald fordelt over en 
strækning på omkring 2,5 km der vælter ned over 
de 80 m høje klippeskrænter. Vildt og imponeren-
de. Brasilien er den helt store fortælling.

Hansa stæderne i fortid og nutid                
- seks dage langs den sydlige Østersøkyst 
mellem Lübeck og Stettin  
Tidspunkt: 11.-16. juni 2018 
Rejseleder: Birger Kledal, tidl. rektor Esbjerg 
Statsskole og Peter Lindgaard
Tilmeldingsfrist: 1. marts (se nedenfor) 
Udførlig program udsendes i løbet af januar 2018. 
Bestilling af program mail: fu@fue.sdu.dk                                                                                     

Vi besøger: Lübeck, Wismar, Stralsund, Rügen, 
Stettin, Schwerin.
Opsamling i Esbjerg, Kolding og Frøslev. 
5 overnatninger på hotel.
Alle entréer til museer inkluderet i prisen.
Pris : 5.290,- kr., der dækker buskørsel, 5 overnat-
ninger med morgenmad i delt dobbeltværelse på 
absolut pæne hoteller, halvpension samt en del 
entreer. I begrænset omfang kan vi tilbyde enkelt-
værelser mod et tillæg på 800,- kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 15. marts 
ved indbetaling af depositum 1.500 kr. til konto-
nummer: 7701-0150605. Det resterende beløb 
indbetales senest den 1. juni 2018.
Udførlig program udsendes i løbet af januar 2018. 
Bestilling af program til fu@fue.sdu.dk

Gotland med bus
Tidspunkt: 18.-23. august 2018 
Arrangeret i samarbejde med Cultours.dk 
Rejseleder: Kathrine Bjerregård 
Pris: 7.945,- kr. 
Udførligt program og tilmelding på fu@fue.sdu.dk 
eller cultours.dk / fusydvest.dk                                                                                       

Fra dansk middelalder til svensk nutid. En rejse 
der giver dig storslåede naturoplevelser. Oplev 
Kalmar og Øland, bo midt i en af Sveriges ældste 
byer - Visby - med idyl og historisk dramatik og 
besøg Bergmanns elskede vilde og barske Färö. 
Udførligt program og tilmelding på: 
fu@fue.sdu.dk eller cultours.dk / fusydvest.dk 

REJSER
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Med denne foredragsrække fortsættes rejsen ind i filosofiens verden. Deltagere, der ikke fulgte 
foredragsrækken sidste år, kan sagtens være med. I det kommende semester fokuseres der på  Imma-
nuel Kant og hans relation til oplysningsprojektet og fornuftens begræsning. Foredragsrækken byder 
desuden på viden om flere af de nyere filosoffer og deres teorier i forhold til opfattelsen af ’retfærdig 
krig.’ Skal vi udvikle autonome militære robotter og intelligente systemer, der på egen hånd træffer 
beslutninger om liv og død? Foredragsrækken beskæftiger sig også med en af de mest indflydelsesrige 
filosoffer i det 20. århundrede, østrigeren Ludwig Wittgenstein - både den tidlige og den sene, og sidst 
- men ikke mindst - vendes centrale temaer som  ’Det gode liv’, sammenhængen mellem fornuft og 
følelser samt ’Det gode samfund: Lighed, frihed, fællesskab.’

Tid, tilmelding og rabat
Holdnummer: 2018-41 (hele foredragsrækken)
Tidspunkter: 6 mandage: 5., 19., 26. februar og 5., 12. og 19. marts
Samlet pris: 600,- kr. eller adgang med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 27. januar
Pensionistpris: 580,00 kr. | Studierabat

Retfærdig krig
Holdnummer: 2018-45
Foredragsholder: Stig Børsen Hansen,  
ass. professor, Syddansk Universitet
Tidspunkt: Mandag den 5. marts kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. 
Adgang med Fordelskort
Sted: Storm P-salen, Esbjerg Hovedbibliotek     

store filosoffer 2

Kants praktiske filosofi 
Holdnummer: 2018-42
Foredragsholder: Søren Engelsen, lektor, SDU
Tidspunkt: Mandag den 5. februar kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. 
Adgang med Fordelskort
Sted: Møderum 1+2, Esbjerg Hovedbibliotek     

Ludwig Wittgenstein, tidlig og sen
Holdnummer: 2018-43
Foredragsholder: Stig Børsen Hansen,  
ass. professor, Syddansk Universitet
Tidspunkt: Mandag den 19. februar kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. 
Adgang med Fordelskort
Sted: Læringsrummet, Esbjerg Hovedbibliotek

Det gode liv 
Holdnummer: 2018-44
Foredragsholder: Søren Engelsen, lektor, SDU
Tidspunkt: Mandag den 26. februar kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. 
Adgang med Fordelskort
Sted: Læringsrummet, Esbjerg Hovedbibliotek,     

AI og fremtidens krig
Holdnummer: 2018-46
Foredragsholder: Anne Gerdes, lektor , SDU 
Tidspunkt: Mandag den 12. marts kl. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. 
Adgang med Fordelskort
Sted: Læringsrummet, Esbjerg Hovedbibliotek

Det gode samfund  
- lighed, frihed, fællesskab
Holdnummer: 2018-47
Foredragsholder: Søren Harnow Klausen,
professor, dr.phil., Syddansk Universitet
Tidspunkt: Mandag den 19. marts l. 18.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. 
Adgang med Fordelskort
Sted: Møderum 1+2, Esbjerg Hovedbibliotek
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Hjerting-foredrag - videnskab i praksis
Horns Rev 3 sætter nye standarder for 
offshore vindmølleparker
Holdnummer: 2018-48 
Foredragsholder: Arne Rahbek, cand.mag., 
Senior Communication Advisor hos Vattenfall
Tidspunkt: 7. marts, kl. 16.00
Pris: 80,- kr. Tilmelding og billetkøb ved  
indgangen eller på hjemmesiden.
Sted: Jon og Dittes Hus, 
Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V                                                                                       

Horns Rev 3 vindmøllepark i Nordsøen, 25-40 
km fra den jyske vestkyst, bliver skelsættende 
for Vattenfalls produktion af vindkraft i Danmark 
og resten af Europa. Vattenfall Vindkrafts aftale 
med staten gør produktionen fra Horns Rev 3 til 
en af de billigste i Europa med en elpris på 77 
øre pr. kilowatt-time. Horns Rev 3 kommer til 
at bestå af 49 vindmøller, der kan producere el 
svarende til det årlige forbrug i 425.000 danske 
husstande.

Esbjerg Strand : sådan laver man en 
’kunstig’ havneø på 60.000 m2
Holdnummer: 2018-49 
Foredragsholder: Torben Hartung, ingeniør, 
projektleder, Esbjerg Kommune
Tidspunkt: 14. marts, kl. 16.00
Pris: 80,- kr. Tilmelding og billetkøb ved  
indgangen eller på hjemmesiden.
Sted: Jon og Dittes Hus, 
Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V                                                                                       

Etableringen af dæmningen og den 60.000 
m2 store havneø ved Esbjerg Strand sker med 
materiale fra havbunden. Der flyttes 500.000 
kbm. sand. Kom og hør Torben Hartung  fortælle 
om opbygningen af lagunen, udgravningen af 
sejlrender og opførelsen af en ny lystbådehavn. 
Op til 300 lystbåde vil kunne bruge havnen. Hør 
også om bygningen af de nye broer til Esbjerg 
Brygge, med adgang til promenader, torveplad-
ser og med cafeliv. 26.000 m2 erhvervsjord skal 
gøres salgsklart. De højeste bygninger på øen 
kan blive op til 11 etager. Med udgangen af 2019 
skal området stå færdigt. Pris: 216 mio kr.

Vestjysk testpilot afprøver nye grænser 
- med de nye F-35 Joint Strike Fighter
Holdnummer: 2018-50 
Foredragsholder: Casper Børge Nielsen, oberst-
løjtnant, testpilot, USA
Tidspunkt: 11. april, kl. 16.00
Pris: 80,- kr. Tilmelding og billetkøb ved  
indgangen eller på hjemmesiden.
Sted: Jon og Dittes Hus, 
Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V                                                                                       

Casper Børge Nielsen (PEL) har fløjet jagerfly i 
over 25 år og er blevet kåret som en af verdens 
bedste testpiloter. Danmark har netop valgt 
F-35 Joint Strike Fighter som afløser for Flyve-
våbnets F-16 kampfly. Danmark har deltaget 
som partnerland i forbindelse med F-35 flyets 
udviklingsfase og i den  sammenhæng har 
Casper Børge Nielsen deltaget i testflyvningerne 
fra start til slut som eneste ikke-amerikanske 
testpilot. Kom og få førstehåndsindsigt i F-35 
flyets grundlæggende egenskaber, om testflyv-
ningerne og om F-35 projektet som helhed.
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Solen - vores nærmeste stjerne
Holdnummer: 2018-51 
Foredragsholder: Majken Brahe Ellegaard  
Christensen, cand.scient i astrofysik
Tidspunkt: Mandag 2den 6. februar, kl. 19.00
Pris: 60,- kr  
Tilmelding og billetkøb ved indgangen eller på 
hjemmesiden.
Sted: Myrthuegaard, Myrthuevej 39, Marbæk, 
6710 Esbjerg V                                                                                   

Vores nærmeste stjerne, Solen, er nødvendig for 
liv, men hvordan blev den egentlig til? Universet 
har skabet flere stjerner end der er sandkorn 
på Jorden, og stjernerne kan inddeles i typer 
afhængig af, hvordan de er sammensat. Vi gen-
nemgår forskellen på store og små stjerner og 
især, hvordan de fødes og dør - de allerstørste 
dør nemlig en voldsom død og ender som sorte 
huller!

Astronomi på Myrtuegaard
Tyngdebølger i rummet
Holdnummer: 2018-52
Foredragsholder: Ole Eggers Bjælde, astrofysi-
ker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet 
Tidspunkt: Torsdag den 22. marts, kl. 19.00
Pris: 60,- kr  
Tilmelding og billetkøb ved indgangen eller på 
hjemmesiden.
Sted: Myrthuegaard, Myrthuevej 39, Marbæk, 
6710 Esbjerg V                                                                                       

Kollisionen mellem to neutronstjerner skabte 
spændinger i rum og tid for 130 millioner år 
siden. Spændingerne har rejst som tyngdebølger 
gennem rummet siden dengang. I 2017 blev de  
opdaget til stor begejstring for forskningsverde-
nen. Det gjorde kollisionen til den mest observe-
rede begivenhed i astronomien nogensinde.  
Men hvad har vi egentlig lært af alle observatio-
nerne? Det, samt historien og fysikken bag tyng-
debølger fra både sorte huller og neutronstjerner, 
bliver hovedtemaet i foredraget.”
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Menneskedyret homio sapiens
Holdnummer: 2018-55
Dato: 13. marts kl. 19.00-21.00 
Foredragholder: Professor Peter Teglberg  
Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi
Pris: Fri entre
Tilmelding: Til fu@fue.sdu.dk 
LIVE-streamet foredrag direkte fra Aarhus 

Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget 
evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke 
med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores 
adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets bio-
logi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene.

Jordens og livets udvikling
Holdnummer: 2018-56
Dato: 20. marts kl. 19.00-21.00 
Foredragholder: Foredrag ved professor i geologi 
Minik Rosing, Geologisk Museum
Pris: Fri entre 
Tilmelding: Til fu@fue.sdu.dk 
LIVE-streamet foredrag direkte fra Aarhus 

Jordens udvikling har sat rammerne for livets ud-
vikling, men de levende organismer har også på-
virket Jordens geologiske udvikling ved at udnytte 
energien i Solens lys og overtage kontrollen med 
atmosfærens og oceanernes sammensætning og 
reguleret klimaet.

Myrer
Holdnummer: 2018-57
Dato: 17. april kl. 19.00-21.00 
Foredragholder: Seniorforsker i insekt- og plante-
økologi Joachim Offenberg 
Pris: Fri entre - tilmelding
Tilmelding: Send en mail til fu@fue.sdu.dk  
LIVE-streamet foredrag direkte fra Aarhus 

Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket 
opstod. De organiserer sig som superorganismer og 
er på flere måder mere succesfulde end menne-
sket. Hør hvordan forskerne er begyndt at udnytte 
myrernes egenskaber til bl.a. biologisk bekæmpelse 
af skadedyr.

Relativitetsteori og gravitationsbølger
Holdnummer: 2018-54
Dato: 27. februar kl. 19.00-21.00 
Foredragholder: Professor i relativistisk fysik, 
Ulrik Uggerhøj
Pris: Fri entre 
Tilmelding: Til fu@fue.sdu.dk 
LIVE-streamet foredrag direkte fra Aarhus 

Hør om de gravitationsbølger som Einstein forud-
sagde med sin relativitetsteori for 100 år siden, 
som for første gang blev målt i 2015 og som blev 
hædret med Nobelprisen i fysik i 2017. Hør også 
eksempler på hvor eksotisk vores Univers i virkelig-
heden er.

Design af biomolekyler og nanorobotter
Holdnummer: 2018-53
Dato: 6. februar kl. 19.00-21.00 
Foredragholder: Lektor i biomolekylær nano-   
teknologi, Ebbe Sloth Andersen
Pris: Fri entre 
Tilmelding: Til fu@fue.sdu.dk 
LIVE-streamet foredrag direkte fra Aarhus 

Forskerne har nu afluret hvordan vores celler 
bygger avancerede biomolekyler. Hør om hvordan 
forskerne udnytter det til at designe robotter i 
molekylestørrelse som kan bruges til at opdage og 
rapportere om sygdomme og til at finde og dræbe 
kræftceller.

Natur-
videnskab

på Bramming 
                   Egnsmuseum
Pederstræde 4, 6740 Bramming
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kunstforedrag
på ribe 

kunstmuseum

Silhouetter i guldalderfortællingen
Holdnummer: 2018-58
Foredragsholder: Kitt Holm, cand.mag., 
assist. museumsinspektør på Ny Carslberg 
Glyptotek
Dato: 13. marts kl. 19.00-21.00
Pris: 100,- kr. Studerende: 50,- kr. 
Sted: Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 
10, 6760 Ribe

Silhuetter - også kaldet skyggebilleder - var en 
af de mest udbredte og populære portrætgen-
rer i den danske guldalder. Alligevel glemmes 
de ofte når guldalderen i dag genfortælles i 
udstillinger og bøger. Foredraget Silhuetter i 
guldalderfortællingen vil både introducere pe-
rioden, vi kender som ’den danske guldalder’, 
men særligt fokusere på de ukendte sorte 
portrætter; hvorfor var de så populære, hvad 
var deres funktion og ikke mindst, hvorfor 
er de siden blevet udelukket fra den brede 
kunsthistorie?   

Fra den bedste side.  
Portræt og følsomhed i Guldalderen
Holdnummer: 2018-59
Foredragsholder: Anna Schram Vejlby,  
Ph.D. og museumsinspektør på den  
Hirschsprungske Samling
Dato: 24. april kl. 19.00-21.00
Pris: 100,- kr. Studerende: 50,- kr. 
Sted: Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10, 
6760 Ribe

Følelser giver livet mening og former rammerne 
for vores eksistens. Sådan er det i dag, og sådan 
var det også i guldalderen. Foredraget ’Fra den 
bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen’ 
handler det om de menneskelige værdier og psy-
kologiske omstændigheder, der omgav modeller-
ne til nogle af 1800-tallets fineste portrætter. For 
hvordan forstår vi mennesker på en afstand af 
200 år? Og kan vi mærke, hvad de føler? 

H.C. Andersen  
og det nationale landskab
Holdnummer: 2018-60
Foredragsholder: Johs. Nørregaard Frandsen, 
professor på H.C. Andersen Centret, SDU
Dato: 15. maj kl. 19.00-21.00
Pris: 100,- kr. Studerende: 50,- kr. 
Sted: Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10, 
6760 Ribe

Den såkaldte Guldalder var en tid, hvor male-
re, forfattere og andre kunstnere ’opdagede’ 
landskabet. De malede det, de skildrede det ofte 
som et historisk og dermed særligt nationalt 
landskab. H.C. Andersen (1805-1875) skildrede 
og beskrev også landskaber, men ofte på en 
tvetydig måde og med en ironisk distance, som 
er med til at gøre netop hans historier så dybe 
og interessante. Andersen elskede sit land og 
sit landskab, men han var også universel i sin 
tilgang. Forelæsningen vil søge at vise, hvordan 
Andersen både er Guldalderlig og moderne i 
forhold til sin egen tid. 



28

Store mestre (foredragsrække)
Holdnummer: 2018-61 (alle 4 foredrag)  
Foredragsrække v/kunsthistoriker,  
mag.art. Signe Jacobsen
Tidspunkt: 4 onsdage - 31. januar, 28. februar,  
14. marts og 4. april - alle dage kl. 10.15
Samlet pris: 420,- kr. eller adgang  
med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 21. januar
Pensionistpris: 400,- kr. | Studierabat
Sted: Samtlige foredrag foregår i Møderum 2, 
Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg 

store mestre 
i esbjerg

Hans Holbein den Yngre (1497/98-1543)
Holdnummer: 2018-62
Tidspunkt: Onsdag den 31. januar kl. 10.15
Pris alene for dette foredrag: kr 150,00 kr. eller 
adgang med Fordelskort

Hans Holbein den Yngre (1497/98.1543) fra 
Basel forenede renæssancen i Italien med den 
nordeuropæiske tradition. Hen blev blandt andet 
kendt som portrætmaler ved Henrik 8.s engelske 
hof, med intriger, politisk uro, reformation, giver 
han os et billedgalleri af en lang række af hoved-
aktørerne, heriblandt Henrik VIII’s koner.

Rembrandt (1606-1669) 
Holdnummer: 2018-63
Tidspunkt: Onsdag den 28. februar kl. 10.15
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Den inderlige menneskelighed, den dybe kær-
lighed, den menneskelige skrøbelighed og det 
åndelige liv bag det fysiske ydre har ingen skildret 
så betagende og psykologisk gribende som Rem-
brandt – og selvom han var det geni, der tårnede 
sig op over alle andre i Hollands gyldne århund-
rede, kunne hans kunst aldrig have været udtrykt 
sådan andre steder end i det borgerskabsdomine-
rede Holland midt i et enevældigt Europa.

L.A. RING 1854-1933 
Holdnummer: 2018-64
Tidspunkt: Onsdag den 14. marts kl. 10.15
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. 
Adgang med Fordelskort

Som barn af landalmuen og udlært som maler-
svend, kendte L.A. Ring alt til livet på landet og 
også til de hårde vilkår i byen. I L.A. Ring mødes 
tradition med modernitet, og det giver hans 
malerier en helt speciel tone og forunderlig unik 
skævhed, som fortryller og fascinerer.

Frida Kahlo (1997-1954)
Holdnummer: 2018-65
Tidspunkt: Onsdag den 4. april kl. 10.15
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Den mexicanske kunstner har især udødeliggjort 
sig med sin stærke, farvekraftige, symbolladede 
malerier, der indeholder en lang række markante 
selvportrætter. Hendes malerier er en knugende, 
men imponerende fortælling om fysisk smerte og 
psykologisk pine og viljen til trods alle odds imod 
sig at få sat sit spor og udtrykt sin livserfaring. 
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kunsthistorie 
i ribe - viktoriatiden,
skandinavien og wien 

Kunsthistorien 7 (foredragsrække)
Holdnummer: 2018-66  (alle 4 foredrag) 
Foredragsrække v/kunsthistoriker,  
mag.art. Signe Jacobsen
Tidspunkt: 4 tirsdage - 30. januar, 27. februar,  
13. marts og 3. april - alle dage kl. 19.00-20.45
Samlet pris: 420,- kr. eller adgang 
med Fordelskort
Tilmeldingsfrist: 21. januar
Pensionistpris: 400,- kr. | Studierabat
Sted: Samtlige foredrag foregår i Fællessalen, 
Seminariehuset, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe 

William Morris og Victoriatiden
Holdnummer: 2018-67
Tidspunkt: Tirsdag den 30. januar kl. 19.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

I England i 1800-tallets sidste halvdel tårner  
William Morris sig op som en gigant af overvæl-
dende betydning: Han var en mand af multiple 
talenter – designer, bogtrykker, forfatter, social re-
formator - og med store ideer og en helt overvæl-
dende energi til at få dem sat ud i livet. Han anses 
for verdens første ”designer.” Hans virke kontraste-
res her med Victoriatidens ofte beklumrede, lumre 
eller belærende, men ofte underholdende kunst.

Skandinavien I
Holdnummer: 2018-68
Tidspunkt: Tirsdag den 27. februar kl. 19.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Over to gange skal vi se på en stor kunstnerisk 
opblomstring i Nordeuropa, ikke mindst i Skandi-
navien, i tiden op til århundredeskiftet. Første gang 
ser vi på de kunstnere, der var virksomme inden 
for naturalismen og impressionismen. Foredraget 
centrerer sig især om kunstnere som L.A. Ring, 
Philipsen og Skagensmalerne fra Danmark, fra 
Norge Christian Krogh, og fra Sverige Carl Larsson 
og Anders Zorn.

Skandinavien II
Holdnummer: 2018-69
Tidspunkt: Tirsdag den 13. marts kl. 19.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Perioden er meget frugtbar i Skandinavien, hvor 
flere store kunstnere omkring år 1900 kommer 
til at afsætte højst forskellige og originale aftryk 
på kunsthistorien. De arbejder typisk inden for 
symbolismen, men på hver deres måde: Højst 
tårner Edvard Munch sig naturligvis op. Danmark 
kan mønstre en tyst og anelsesfuld kunstner som 
Hammershøi, hvis indadvendte stil antager psyko-
logiske dimensioner. Finske Gallen-Kallela mestrer 
med sin linjedyrkende kunst at lade genstandene 
med betydning. Flere andre kunstnere inddrages.

Wien. Fra jugendstil til ekspressionisme
Holdnummer: 2018-70
Tidspunkt: Tirsdag den 3. april kl. 19.00
Pris alene for dette foredrag: kr 150,- kr. eller
adgang med Fordelskort

Jugendstilen blomstrer overdådigt i kejserrigets 
sidste årtier i Wien. Vi ser på jugend-design og ar-
kitektur, som Wien er særlig rig på. Arkitekten Otto 
Wagner og Gustav Klimt bliver ofte sammenlignet 
pga. deres brug af guld og begges vilje til at forfølge 
det dekorative. Egon Schiele og andre samtidige 
bryder med jugendstilens pyntelighed og dyrker en 
grænseoverskridende kunst, som sætter fokus på 
det problematiske forhold mellem kønnene og på 
seksualiteten – her i Freuds egen by.
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Kirkehøjskole for Esbjerg og omegn 
Foredragsrække om dannelse
Foredragsrække: 3 lørdage - 2x2 timer
Start: 27. januar Ingen tilmelding
Tid: 10:15-11:45 og 12:15-13:45
Pris: Fri entre til alle foredrag - ingen tilmelding
Sted: Vor Frelsers Kirke, Sognehuset,  
Kirkegade 24, 6700 Esbjerg

Dannelse blev aktuel med syndefaldet, da Eva 
lod sig friste til at spise af æblet fra Kundskabens 
Træ. Adam og Eva blev dødelige, fordrevet fra 
Edens Have – og skulle nu klare sig i livet og i 
verden. Men hvordan skulle de danne sig? Kirke-
højskolen har arrangeret seks foredragsholdere 
med baggrund i teologien, højskolebevægelsen 
og historien, som vil komme og give deres bud 
på spørgsmålet, som i dag er mere aktuelt og 
komplekst end nogensinde.

Lørdag 27.01 kl. 10:15.-11:45: Dannelse
Thue Kærhus, forfatter, cand.mag. i selskab 
med sin hustru Nina, forstander v/Rønshoved 
Højskole

Lørdag 27.01 kl. 12:15-13:45: Dannelse i den 
kristne middelalder: Indsigt og visdom for folket 
Brian Patrick McGuire, professor emiritus, 
dr.phil., forfatter

Lørdag 24.02 kl. 10:15-11:45: Dannelse er andet 
og mere end uddannelse        
Steen Nepper Larsen, lektor v. Institut for Uddannel-
se og Pædagogik, forfatter og kritiker

Lørdag 24.02 kl. 12:15-13:45: Jesuiterpædagogik 
- dannelse af hjernen og hjertet, 
Dorthe Enger, Lektor, og forfatter.

Lørdag 24.03. kl. 10:15-11:45: Den dobbelte 
dannelse 
Morten Kvist, cand. theol, højskolelærer

Lørdag 24.03 kl. 12:15-13:45: Dannelse til frihed 
i umyndiggørelsens tid 
Michael Böss, lektor emiritus, forsker, forfatter, 
journalist og debattør.

Luther og skyggesiderne  
- var Luther en helt eller en skurk? 
Holdnummer: 2018-71
Foredragsholder: Marie Vejrup Nielsen, Ph.D., 
lektor, Aarhus Universitet
Dato: 7Onsdag den . februar kl. 18.00-20.00
Pris: 100,- kr. 
Tilmeldingsfrist: 29. januar eller adgang med 
Fordelskort
Sted: Læringsrummet, Esbjerg Hovedbibliotek, 
Nørregade 19, 6760 Esbjerg

Dette foredrag ser nærmere på skyggesiderne ved 
Luther og reformationen – både dengang og nu. I 
reformationsjubilæets år buldrede diskussionen om 
Luther, og hvad han har bidraget med til vores sam-
fund i dag igen. Og kampstregerne er trukket hårdt 
op imellem dem, der mener, at Luther og hans 
tanker har skabt nærmest alt, hvad der godt i den 
moderne verden – og dem, der mener han er en 
modbydelig skikkelse, som skal forblive i fortiden. 
Kom og hør mere om de mørke sider af Luther!”

Forbehold
Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til 
ændring af underviser, lokale, dato og 
tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke 
ret til refusion af deltagergebyret.

Foto og grafik
Med mindre andet er angivet, stammer 
foto- og grafikmateriale fra pxhere.
com, clipart.org og WikiMedia.  
Layout: Peter Lindgaard.

Folkeuniversitetets bestyrelse
Direktør Flemming Just (formand),  
Afdelingsleder Birgit Jahn, Inspektør 
Søren Byskov, Institutchef Kim Larsen, 
Museumsinspektør Josephine Nielsen 
Bergqvist, Afdelingschef Poul Høst  
Pedersen + repr. fra Esbjerg Kommune
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         Afs: Sydvestjysk Folkeuniversitet, Niels Bohrs Vej 9, DK-6700 Esbjerg

Følg vores hjemmeside på  
www.fusydvest.dk

Få vores nyhedsbrev
Tilmeld dig på  

www.fusydvest.dk

Følg os på Facebook 
www.facebook.com/

sydvestjyskfolkeuniversitet

Tilmelding
Tilmeld dig vores foredrag på:
billet-fusydvest@sdu.dk
Bankkonto: 7701-0150605
Mobilepay: 65488 

Syddansk Universitet, 
Niels Bohrs Vej 9
6700 Esbjerg
Kontortid hverdage 13.00-16.00
Tlf. 6550 4103 | mail: fu@fue.sdu.dk

Viden i vaden

Sydvestjysk Folkeuniversitet


