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Kursus: Filosofihistorien fra Sokrates til Peter Singer 
Filosofihistorien fra Sokrates til Peter Singer 

For omtrent 2400 år siden blev en mand i Athen henrettet, fordi han stillede for mange 
spørgsmål. (...) Hvis filosofien har en skytshelgen, så er det Sokrates.’ Med disse ord indleder 
Nigel Warburton sin læsevenlige bog fra 2011, En lille filosofihistorie, der udkom på dansk i 
2017 (HrForlag), og som henvender sig til unge i alle aldre. I dette kursus, der fortsætter 
kurset i filosofihistorie fra foråret 2018, skal vi, med denne bog som omdrejningspunkt, se 
nærmere på de nogle af de store tænkere i filosofihistorien: Nærmere bestemt gennemgås 
kapitlerne fra René Descartes til Jean-Jacques Rousseau. Bogen er således, med sin klare ’to 
the point’ stil, oplagt at anvende på denne måde, og blev ikke for ingenting en bestseller i 
England, da den udkom første gang i 2011. Eller som en dansk anmelder formulerede det: 
’Fremstillingen er meget pædagogisk, fordi den er så anskuelig, og der foretages et helt 
igennem bevidst valg af anekdoter, billeder eller illustrerende problemer, så teksten virkelig 
kommer sin læser i møde’. Mere præcist består bogen af 41 afsnit af overskuelig længde (ca. 
7,5 side i snit), og hver mødegang vil netop tage udgangspunkt i et sådant kapitel om den 
enkelte tænker samtidig med, at vi også sammen vil se på nogle korte og brugbare 
tekstuddrag, skrevet af filosoffen selv. Der vil naturligvis også være mulighed for at indgå i en 
dialog om dagens emne 

 

Tid: Opstart d.6.1-2020 kl.18.00 - 19.30, øvrige kursusdatoer: d.27.1, 17.2, 9,3, 30.3, 20.4, 
11.5 og d.25.5   

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg 

Pris: 625 kr. inkl. bogen Nigel Warburton En lille filosofihistorie, der udkom på dansk i 2017 
(Hr Forlag) eller adgang med Fordelskort. Ønsker man ikke at købe bogen er 
deltagerprisen: 550 kr. Bogen anskaffes gennem underviseren, derfor er det vigtig, man 
tilmelder sig inden fristens udløb!   

Tilmeldingsfrist: d. 27.12-2019 

Foredragsholder: Jens Viggo Olavi Nielsen, Lektor i Filosofi, Oldtidskundskab og Historie 

Holdnummer: 2020-03 
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Åbningsforelæsning: En samtale om lykke 
Lykken er noget som alle går i op i, men som også deler vandene. På den ene side er der 
populære opskrifter på lykke i selvhjælpslitteraturen og glansbilledeagtige fremstillinger af 
tilsyneladende lykkelige liv i medierne. På den anden side advarer mange forskere og 
debattører mod at gå  

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

Søren Harnow Klausen er professor i filosofi ved Syddansk Universitet og har skrevet 
bogen På sporet af din lykke. Han vil diskutere hvad lykke er og ikke er, og hvad filosofi, 
psykologi og samfundsvidenskab kan lære os om, hvad der fremmer eller står i vejen for 
lykken. Hvilke synspunkter og metoder kan vi stole på?  Hvad siger lykkemålinger, 
psykologiske studier, litterære vidnesbyrd og filosofiske teorier egentlig? Hvor pålidelige er 
de, og hvordan kan man bruge resultaterne i sit eget liv eller når det gælder om at indrette 
samfundet? 

 

 
 

 

Tid: Torsdag d.23 januar kl.19.00 

Sted: SDU, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg, Auditoriet 

Pris: Fri entré 

Tilmeldingsfrist: d.13.01 - 2020 

Foredragsholder: Søren Harnow Klausen, professor i filosofi  

Holdnummer: 2020-04 
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Tid: Tirsdag d.28 januar kl. 18.00  

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    
Tilmeldingsfrist: 21.01 - 2020 

Holdnummer: 2020-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foredragsrække: Store Mestre – Esbjerg 

Tid: Se nedenstående tider og datoer for hver enkelt foredrag 

Pris: Hele foredragsrækken: 350 kr. eller adgang med Fordelskort. Pris pr. gang: 110 kr. eller 
140 kr. ved indgangen 

Foredragsholder: Kunsthistoriker, mag.art. Signe Jacobsen 

Holdnummer: - hele rækken: 2020-06 

 

Michelangelo (Italien, 1475 - 1564) 
Michelangelo var i lighed med Leonardo da Vinci et geni af overmenneskelige dimensioner og 
udtrykte sig som både billedhugger, maler, arkitekt og digter. Storværkerne i Rom: Det 
Sixtinske Kapels loft i Vatikanet og Peterskirkens Kuppel, skulpturen Pietá i Peterskirken, 
samt David-skulpturen i Firenze har de fleste mennesker stiftet bekendtskab med på en eller 
anden måde. Men hans verdenssyn kommer nok allerbedst til udtryk i Medicikapellet i San 
Lorenzo-kirken i Firenze. Et geni som hans kunne kun fostres i den italienske renæssancens 
politiske og åndelige klima, så vi ser nærmere på hans kunst, liv og tid. 
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Diego Velázquez (Spanien, 1599 - 1660) 
Velázquez malede religiøse motiver og folkelivsbilleder, men var primært portrætmaler og 
hofmaler for den spanske kong Filip 4, hvis familie og regeringsperiode vi ser nærmere på: 
Gennem hans mesterværker får man et gribende tidsbillede og indsigt i den habsburgske 
fyrstefamilie og dens indgiftede østrigske og spanske linje.           Man må simpelthen betages 
af de ubegribeligt virtuose og farvesymfoniske malerier, som har henrykket og inspireret 
mange senere malere, ikke mindst Manet og impressionisterne. En af de store oplevelser ved 
Velázquez’ malerier er netop atnær studere hans pensels magiske strøg, for så at træde et par 
meter tilbage og se alt falde mirakuløst på plads i de farveskønne rober på hans lange række 
af degenererede Habsburgske medlemmer, der fysiognomisk ligner hinanden som to dråber 
vand. 

 

 

 

John Constable (England, 1776 - 1837) 
Constable er en af Englands allermest elskede kunstnere. Hans Høvognen fra 1820 er folkeeje 
– og hans naturalisme har inspireret den samtidige franske malerkunst og fremmet dens vej 
til impressionismen. Constables er landskabsmaler. Hans barndomsegn i Suffolk, som i dag 
ofte omtales som Constable country, har han skildret med en smeltende nostalgisk kærlighed, 
der undviger det sentimentale, men til gengæld udmønter sig i en uforlignelig evne til at 
levendegøre penselstrøgene, så beskueren sanser duggens fald, bækkens rislen, vindens blide 
susen, nærmest som et selvoplevet barndomsminde. Constable er helt jævnaldrende med 
Englands anden store landskabsmaler, Turner, hvis landskabsopfattelse er af en helt anden 
karakter. Vi vil også se nærmere på forskellene og kappestriden mellem de to malere. 

 

Tid: Tirsdag d.18 februar kl. 18.00  

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    

Tilmeldingsfrist: 7.2 - 2020 

Holdnummer: 2020-15 

 

Tid: Tirsdag d.3 marts kl. 18.00  

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    

Tilmeldingsfrist: 21.2 - 2020 

Holdnummer: 2020-19 
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Carl Larsson (Sverige, 1853 - 1919) 
Den svenske kunstner er jævnaldrende med Skagensmaleren P.S. Krøyer og lige så elsket i sit 
hjemland og såmænd også her hos os. Han er mest kendt for sine uimodståelige og idylliske 
tegninger og akvareller fra sit børnerige kunstnerhjem i Sundborn i Dalarne. Men han er 
meget mere end dette. Som Krøyer havde han en problematisk baggrund, og lige som ham 
udviste Larsson et tidligt, stort talent, var en kunstnerisk virtuos og opnåede stor berømmelse 
i sin samtid. Men hans virke var meget større end det, de fleste kender til i dag, så vi skal se 
nærmere på Carl Larssons liv og tid og også på den del af hans kunst, som ikke er så kendt i 
Danmark. 

 

  

Tid: Tirsdag d.10 marts kl. 18.00  

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    

Tilmeldingsfrist: 1.3 - 2020 

Holdnummer: 2020-22 
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Foredragsrække: Store Mestre - Varde 
 

Tid: Se nedenstående tider og datoer for hver enkelt foredrag 

Pris: Hele foredragsrækken: 350 kr. eller adgang med Fordelskort. Pris pr. gang: 110 kr. eller 
140 kr. ved indgangen 

Foredragsholder: Kunsthistoriker, mag.art. Signe Jacobsen, kunsthistoriker 

Holdnummer:  hele rækken: 2020-08 

 
 

El Greco (Spanien, 1541 - 1614) 
 
El Greco er en af kunsthistoriens helt store excentrikere: Hans kunst afviger i betydelig grad 
fra den øvrige stil i 1500-tallet. Hans passionerede og udtryksfulde stil har inspireret 
kunstnere helt op i det 20. århundrede. El Greco var født på Kreta, hvor han var uddannet 
ikonmaler; herfra kom han til Venedig og Rom og opsnappede de kunstneriske strømninger 
her, inden han bosatte sig i Toledo i Spanien. Her blev den væsentligste del af hans 
kunstneriske produktion fremstillet, og her har han har sat sig uforglemmelige spor, som er 
medvirkende til, at Toledo i dag er på Unescos Verdensarvsliste. 

 
Tid: Onsdag d.29 januar kl. 10.15 

Sted: Varde Bibliotek, Rådhustræde 2, 6800 Varde  

Tilmeldingsfrist: 20.01 - 2020 

Holdnummer: 2020-09 
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Rembrandt (Nederlandende, 1606 - 1669) 
 

Menneskelivets vilkår, liv og død, den dybe kærlighed, den menneskelige skrøbelighed og det 
åndelige liv bag det fysiske ydre har ingen skildret så betagende og psykologisk gribende som 
Rembrandt – og selvom han var det geni, der tårnede sig op over alle andre i Hollands gyldne 
århundrede, kunne hans kunst aldrig have været udtrykt sådan andre steder end netop i det 
borgerskabsdominerede, calvinistiske Holland. Hans domæne er især portrættet og 
bibelhistorien, og inden for begge genrer er han en af verdenskunstens allerstørste skikkelser 
inden for såvel maleri som tegning og radering. Vi vil se på hans kunst, liv og tid. 

 

 

 

Christen Købke (Danmark, 1810-1848) 
 

Den ukomplicerede og ikke intellektuelle bagersøn Købke var den, der allerbedst kom til at 
repræsentere nogle helt fundamentale træk ved den danske guldalder: glæden ved det nære, 
barndomslandet, familie og venner inden for og på Københavns volde. Elev af den store 
mentor C.W. Eckersberg tog han ved lære, men havde aldrig dennes internationale udsyn og 
interesse i Rom og klassiske ruiner, som mange andre guldalderkunstnere havde. Den 
obligatoriske rejse til Italien gjorde intet for ham. Hans værker er en enestående lære om det 
store i det små, og hans malerier giver én nærmest oplevelsen af at blive barn igen og se alting 
på ny: Det banale bliver guddommeliggjort af en magisk pensel og et kærligt øje. 

 

Tid: Onsdag d.19 februar kl. 10.15 

Sted: Varde Bibliotek, Rådhustræde 2, 6800 Varde  

Tilmeldingsfrist: 10.02 - 2020 

Holdnummer: 2020-16 

 

Tid: Onsdag d.4 marts kl. 10.15 

Sted: Varde Bibliotek, Rådhustræde 2, 6800 Varde  

Tilmeldingsfrist: 24.02 - 2020 

Holdnummer: 2020-20 
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Vincent van Gogh (Nederlandende, 1853 - 1890) 
 

Ingen vil vel bestride van Goghs genialitet, men det forunderlige i hans liv består måske mest 
af alt i, at han først kom i gang med kunsten som 27-årig, og at det kun var i de sidste 3 år af sit 
blot 10 år lange kunstneriske virke, at han er den Van Gogh, der har brændt sig ind på alles 
nethinde. Hans glødende farver, spændt op til højeste kraft, går lige i hjertet, bagom alle 
intellektuelle overvejelser, og hans kunst har på den måde bud til alle. Han var et 
lidenskabeligt og højt begavet menneske, der i perioder led af hård psykisk sygdom, og blot 37 
år gammel tog han sit eget liv. 

 

  

Tid: Onsdag d.11 marts kl. 10.15 

Sted: Varde Bibliotek, Rådhustræde 2, 6800 Varde  

Tilmeldingsfrist: 02.03 - 2020 

Holdnummer: 2020-23 
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Tid: Onsdag d.29 januar kl. 14.30 

Sted: Varde Bibliotek, Rådhustræde 2, 6800 Varde  

Pris: 400,- kr. for hele foredragsrækken, adgang med fordelskort eller 150,- kr. per. gang 
og 175,- kr. ved indgange 

Tilmeldingsfrist: 19.01 - 2020 

Foredragsholder: Sundhedsekspert, cand.scient., forfatter Siff Holst 

Holdnummer: 2020-01 

 

 
 
 
 
 
 

 
Foredragsrække: Stabilt blodsukker - overskud i 

hverdagen i Varde 
 
Sukker, skyld og skam - sukkerafhængig med svingende energi og humør? 

 
Bliver du drænet, når du møder selv den mindste modstand i hverdagen? 

Oplever du ofte irritation, vrede eller at det hele bare bliver for meget? 

Kender du til, at energien dykker efter kl 14? 

Hjælper det på din energi og humør, når du spiser noget sødt? 

Skammer du dig over, at du ikke kan styre, hvad du spiser? 

Det er ikke dig, der er noget galt med. Det er dit blodsukker, og det kan du gøre noget ved. Du 
lærer, hvordan du kickstarter dit blodsukker på få dage, så du med nydelse, mådehold og 
kompensation ændrer gamle vaner og får dit medfødte selvværd igen. Foredraget gør dig klar 
til handling, der skaber forvandling, så du fremover har mere energi og bliver gladere. 

OBS:  Kom allerede kl. 13.30 (først til mølle) og benyt muligheden for at få en bodyscanning 
(muskelmasse, fedt %, vand %, kropsalder mm.), så du ved, hvor du med fordel kan sætte ind. 

I pausen vil der blive serveret smagsprøve på Glædens superkage. 

Bodyscanning og smagsprøve er inkluderet i prisen.  
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Tid: Onsdag d.29 januar kl. 19.30 

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    

Pris: 400,- kr. for hele foredragsrækken, adgang med fordelskort eller 150,- kr. per. gang 
og 175,- kr. ved indgange 

Tilmeldingsfrist: 19.01 - 2020 

Foredragsholder: Sundhedsekspert, cand.scient., forfatter Siff Holst 

Holdnummer: 2020-02 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foredragsrække: Stabilt blodsukker – overskud i 
hverdagen i Esbjerg 

 
Sukker, skyld og skam - sukkerafhængig med svingende energi og humør? 
 

Bliver du drænet, når du møder selv den mindste modstand i hverdagen? 

Oplever du ofte irritation, vrede eller at det hele bare bliver for meget? 

Kender du til, at energien dykker efter kl 14? 

Hjælper det på din energi og humør, når du spiser noget sødt? 

Skammer du dig over, at du ikke kan styre, hvad du spiser? 

Det er ikke dig, der er noget galt med. Det er dit blodsukker, og det kan du gøre noget ved. Du 
lærer, hvordan du kickstarter dit blodsukker på få dage, så du med nydelse, mådehold og 
kompensation ændrer gamle vaner og får dit medfødte selvværd igen. Foredraget gør dig klar 
til handling, der skaber forvandling, så du fremover har mere energi og bliver gladere. 

OBS: Kom allerede kl. 18.30 (først til mølle) og benyt muligheden for at få en bodyscanning 
(muskelmasse, fedt %, vand %, kropsalder mm.), så du ved, hvor du med fordel kan sætte ind. 

I pausen vil der blive serveret smagsprøve på Glædens superkage. 

Bodyscanning og smagsprøve er inkluderet i prisen. 
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Foredragsrække: Vinens historie 
 

Tid: Opstart d.30 januar - 2020. Se nedenstående tider og datoer for hver enkelt foredrag 

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg 

Pris: Hele foredragsrækken: 350 kr. eller adgang med Fordelskort. Pris pr. gang: 150 kr. eller 
175 kr. ved indgangen 

Tilmeldingsfrist: Senest d.20.1 - 2020 

Holdnummer - hele rækken: 2020-10 

 

Ny vin på gamle flasker og gammel vin på nye flasker. Hør om vinens lange historie, om 
produktionsmetoder, tradition og fornyelse. Lær mere om især toscansk og fransk vin på 
dette kursus. 

Vinens historie er tæt knyttet til historien om landbrug, kultur, civilisation og madkunst. De 
ædle dråber har spillet en fremtrædende rolle igennem historie og litteratur. Se blot til 
Bibelen, hvor Jesus gør vand til vin. Der findes stadig vine, som laves som i gamle dage, men 
moderne vinfremstilling er i dag et helt andet sted end romerne og 
cisterciensermunkeordenen var. 

Vi kommer omkring vin i Toscana – måske Italiens ædleste vinregion med en lang række 
verdenskendte appellationer, hvor historien vejer tungt, ja den tynger måske ligefrem, men 
giver også dybde. Hør om regionens vinhistorie, appellationernes tilbliven, deres op- og 
nedture, de moderne tiltag og områdernes image. Vi skal også se på tendenser i fransk vin og 
den historiske udvikling i fransk vinstil og vinkultur. Fransk vin er ikke, hvad det var engang – 
den er meget bedre! Alligevel er landet under pres fra globale konkurrenter, vejret og ikke 
mindst de franske forbrugere. 

Der serveres smagsprøver på god vin ved alle tre forelæsninger. Vinen er inkluderet i 
prisen. 
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Dato: 27.2 - 2020 

Tid: kl.18.30 - 20.15 

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    

Tilmeldingsfrist: 17.2 - 2020 

Foredragsholder: René Langdahl, cand.mag i historie og vinskribent på gastro samt 
underviser på Vinakademiet 

Holdnummer: 2020-18 

 

Program: 
 

Vin i historien 
 

 

 

Fransk vin før og nu 

 

 

Vin i Toscana 

 
 

 

 

 

 

Tid: Torsdag d.30 januar kl. 18.30 - 20.15 

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    

Tilmeldingsfrist: 20.01 - 2020 

Foredragsholder: Tønnes Bekker-Nielsen, dr.phil. og lektor ved Institut for Historie, 
Syddansk Universitet 

Holdnummer: 2020-11 

 

 

 

Tid: Søndag d.2 februar kl. 18.30 - 20.15 

Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg    

Tilmeldingsfrist: 10.02 - 2020 

Foredragsholder: André Devald, vinkonsulent, skribent og underviser 

Holdnummer: 2020-17 
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Tirpitz-stillingen - foredrag samt besøg i den gamle 
kanonbunker 

 

Kanonstilling, stenbrud og internationalt kendt museum 

Et af Danmarks nyeste og mest velbesøgte museer er Tirpitz ved Blåvand. Oprindeligt drejede 
det sig om en kæmpemæssig kanonstilling, der skulle beskytte Danmark mod en vest-allieret 
invasion. I foredraget fortælles historien om Tirpitz-stillingen og Atlantvolden, der strakte sig 
fra Nord-Norge forbi Danmark og til den fransk-spanske grænse. Invasionen kom aldrig, og 
bunkeren blev ikke færdig før den tyske kapitulation. I foredraget hører vi om Tirpitz, der var 
en tysk kanonstilling, der i 1960’erne blev brugt som stenbrud og skulle have være revet ned, 
men blev til et museum. Aftenen består i et foredrag og et besøg i den gamle kanonbunker. 

Foredraget baserer sig på foredragsholderens nye bog. 

 

 

  

Tid: Tirsdag d.4 februar kl. 18.30 - 20.30 

Sted: Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand  

Pris: 175,- kr. - eller adgang med Fordelskort - pris ved indgangen: 200,- kr.  

Tilmeldingsfrist: 24.01 - 2020 

Foredragsholder: Cand.mag., John V. Jensen, Vardemuseerne 

Holdnummer: 2020-12 
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Frida Kahlo - Et silkebånd omkring en bombe 
 
Foredraget handler om den fascinerende mexicanske kunstner Frida Kahlo (1907-54). 
Hendes malerier hører til surrealismens mesterværker. De fortæller om liv og død, kærlighed, 
sorg og glæde på en klar, skarp måde. Hendes kunst og liv rammer dybt ind i flere af de 
mentale områder, vi går og tumler med i dag. Bag den eksotiske og hektiske historie er 
spørgsmålene ligetil og barske, omkring identitetsopbygning, splittelse, arbejdet med 
kontrasterne i én, mellem det mandlige og kvindelige, civilisation og kultur. Maleren Diego 
Rivera, hendes mand, har rammende beskrevet hendes malerier. De er ”ætsende og blide, 
hårde som stål og sarte og fine som sommerfuglevinger, henrivende som et smukt smil og så 
dybsindige og grusomme som livet i al sin uforsonlige bitterhed”. 

 

 

  

Tid: Onsdag d.5 februar kl. 18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg  

Pris: 85,- kr. eller adgang med Fordelskort. Pris ved døren: 110 kr. 

Tilmeldingsfrist: 27.01 - 2020 

Foredragsholder: Gitte Tanderup, kunsthistoriker, mag.art.  

Holdnummer: 2020-14 
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Tid: Torsdag d.19 marts kl. 18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg  

Pris: 85,- kr. eller adgang med Fordelskort. Pris ved døren: 110 kr. 

Tilmeldingsfrist: 09.01 - 2020 

Foredragsholder: Tobias Schwartz, psykolog  

Holdnummer: 2020-24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lev mere - Tænk mindre (slip bekymringerne med 
metakognitiv terapi) 

 
I det populære foredrag “Lev mere - tænk mindre” fortæller psykolog Tobias Schwartz 
Leonhardt-Lindqvist, hvordan man kan opnå kontrol over, hvor meget negative tanker skal 
have lov at fylde. Med afsæt i den nyeste forskning forklarer Tobias effekten af metakognitiv 
terapi og giver gode råd til alment interesserede som fagprofessionelle. 

  

Metakognitiv terapi er en relativt ny terapiform, som har vist sig højst effektiv i behandlingen 
af en lang række lidelser såsom angst, depression og OCD. Ifølge metakognitiv terapi er det, 
der gør forskellen på syg og rask, hvor lang tid man bruger på sine negative tanker. Bruger 
man mange timer dagligt på at bekymre sig og spekulere, drænes man for energi og livsglæde, 
og risikoen for at udvikle psykiske problemer stiger markant.  

  

I dette foredrag vil Tobias fortælle om, hvordan man (gen)opnå kontrol over, hvor lang tid 
man tilbringer med sine negative tanker. Vi skal lære at identificere de tanker, der trigger 
vores bekymringer, og via konkrete øvelser blive bedre til at håndtere og begrænse vores 
tanke-håndtering, så vi undgår at holde liv i de negative tanker og følelser og hermed ikke blot 
lærer at overvinde psykisk mistrivsel, men også helt undgår at udvikle den. 
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Isbjørnen - Ishavets konge 
 
Til dette foredrag fortæller Uwe Lindholdt om isbjørnens jagtteknik, fødevalg og formering og 
om de videnskabelige undersøgelser heraf. 

For hvordan er isbjørnen tilpasset det arktiske klima? Hvordan er den beslægtet med de 
andre bjørne? Hvilken rolle spiller den for inuitterne, og hvorfor er der jagt på isbjørne i 
Grønland? Hvor farlige er isbjørne for mennesker? Hvordan påvirker jagt, klimaændringer og 
forurening isbjørnene? Hvordan ser den nærmeste fremtid ud for isbjørnen, og vil den også i 
fremtiden være ishavets konge? 

Disse spørgsmål gør Uwe os klogere på, når han indvier os i sine erfaringer fra sin tid, sine 
rejser og sine oplevelser som guide i Grønland. 

 

 

 
  

Tid: Onsdag d.15 april kl. 18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg  

Pris: 85,- kr. eller adgang med Fordelskort. Pris ved døren: 110 kr. 

Tilmeldingsfrist: 06.04 - 2020 

Foredragsholder: Cand. Scient., biolog Uwe Lindholdt  

Holdnummer: 2020-26 
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Redaktøren og forskeren – om Elena Ferrante 
 

Afholdes i samarbejde med Esbjerg bibliotek 
 
Ferrante hitter verden over. Bøgerne fra det hårde miljø i Napoli er blevet slugt af millioner af 
læsere på verdensplan og også omsat til både en tv-serie og teaterforestillinger. Og det er helt 
uden at nogen ved, hvem der egentlig gemmer sig bag pseudonymet Elena Ferrante. 

Forlægger og redaktør Charlotte Jørgensen fik den mystiske italienske forfatter ud til de 
danske læsere. Mød hende og lektor i italiensk litteratur Pia Schwarz Lausten til en samtale 
om alt det, der er særligt og spændende ved Ferrantes forfatterskab. 

Samtalen kommer omkring alle værkerne i forfatterskabet fra debuten i 1992 med 
'Besværende kærlighed' frem til 'Napoli-kvartetten', og 'Min geniale veninde', Ferrantes 
romancyklus om de to piger, Lila og Elena, som for alvor fik Ferrante-feberen til at sprede sig. 

Der vil naturligvis være tid til at stille spørgsmål og diskutere værkerne. 

 

 

Tid: Torsdag d.16 april kl. 18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg  

Pris: 85,- kr. eller adgang med Fordelskort. Pris ved døren: 110 kr. 

Tilmeldingsfrist: 07.04 - 2020 

Foredragsholder: Pia Schwarz Lausten, Lektor og Charlotte Jørgensen, Forlægger og 
redaktør  

Holdnummer: 2020-26 
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Minerydningen langs den jyske vestkyst – et sort kapitel 
 

Den tyske besættelsesmagt efterlod ved befrielsen 1.500.000 landminer. Landminerne lå især 
på den jyske vestkyst og gjorde denne utilgængelig og livsfarlig. Ved kapitulationen blev det 
aftalt, at tyskerne selv skulle rydde minerne. Opgaven var farlig og 150 tyske mineryddere 
mistede livet og dobbelt så mange blev såret. Var der, som det antydes i filmen Under Sandet 
fra 2015, tale om et af danmarkshistoriens sorte kapitler? Var der tale om danske 
krigsforbrydelser? 

I foredraget får vi hele historien frem til minerydningen på Skallingen 2006-12 baseret på helt 
nye kildestudier og foredragsholderens nye bog Livsfare – miner! 

John V. Jensen er museumsinspektør på Vardemuseerne. 

 

 

 

  

Tid: Tirsdag d.21 april kl. 18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg  

Pris: 85,- kr. eller adgang med Fordelskort. Pris ved døren: 110 kr. 

Tilmeldingsfrist: 13.04 - 2020 

Foredragsholder: Cand.mag., John V. Jensen, Vardemuseerne 

Holdnummer: 2020-29 
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Tid:  Torsdag d.23 april kl.18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19 

Tilmeldingsfrist: d.14.3 - 2020 

Foredragsholder: Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, Aarhus Universitet 

Holdnummer: 2020-31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foredragsrække: Den fantastiske hjerne 
 

Tid: Tre torsdage - Se nedenstående beskrivelse under hvert foredrag 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19 

Pris: Hele foredragsrækken, 250 kr. - eller adgang med Fordelskort. Pris for hver enkelt 
foredrag: 110 kr og 140 kr. ved indgangen. 

Tilmeldingsfrist: Se tilmeldingsfrist under hvert foredrag 

Foredragsholder: Se foredragsholder under hver enkelt foredrag 

Holdnummer hele foredragsrækken: 2020-30 

 

Hjernen og læring 

Ingen er i tvivl om, at læring sker i – og med – hjernen, men hvad ved vi egentlig om det, der 
går for sig i hjernekisten? Gennem de seneste 20-30 år er vores viden på området vokset 
voldsomt i et samspil mellem pædagogik, psykologi og neurovidenskab. Vi har nu en mere 
konkret viden om helt basale hjerneprocesser i læringen, og den viden kan udnyttes både når 
man selv skal undervise/formidle/lede, og når man selv skal lære. 

Forelæsningen giver først en introduktion til hjernens anatomi og går dernæst i dybden med 
hvordan hjernen lærer. Endelig introduceres den forskningsbaserede APL-model der samler 
en række forhold af betydning for læringen, og ud fra den gives der en række strategier som 
den enkelte kan bruge i sin læringshverdag – vi lærer nemlig konstant.  
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Hjernen og stress 
Vores hjerner er vores virkelighed – hver især og som samfund – og lige så fantastisk som 
hjernen er, lige så graverende er det, når der opstår problemer. Stress med følgesygdomme 
udgør nu den største sundhedsbyrde i Danmark og er en bombe under vores moderne 
samfund, hvor Brain Power er vores vigtigste ressource. 

For at forstå hvad stress er og hvad det gør ved os, vores hjerner og vores omgivelser, stifter 
vi på denne aften bekendtskab med, hvordan hjerner egentlig fungerer, og hvad det betyder 
for vores hverdag. Det bliver en tur fra molekyle til menneske og med indblik i de teknologier, 
som vi i moderne hjerneforskning bruger til at kigge ind i hjernen. 

Hvad bringer fremtiden så? Mange af os kender de typiske symptomer på stress – enten fra os 
selv eller fra mennesker omkring os: Søvnproblemer, hjertebanken, hovedpine eller andre 
fysiske signaler. Men man er i højere grad også begyndt at anerkende, at stress ofte også 
medfører humørsvingninger, manglende motivation, svigtende hukommelse og manglende 
evne til at udføre opgaver. Det er præcis de funktioner, vi er allermest afhængige af i det 
moderne samfund og vi skal blive klogere på, hvordan stress påvirker hjernen, og der med 
blive bedre til at forebygge og behandle stress, både terapeutisk og medicinsk. 

 

Hjernen og søvn 
 

Tid: Torsdag d.30 april kl.18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19 

Tilmeldingsfrist: d.21.4 - 2020 

Foredragsholder: Saga Steinmann Madsen, ph.d. fellow, Clinical Physiology and Nuclear 
Medicine, Syddansk Universitet 

Holdnummer: 2020-32 

 

 

Tid: 7.5 kl.18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19 

Tilmeldingsfrist: d.28.4 - 2020 

Foredragsholder: Poul Jørgen Jennum, klinisk professor i neurofysiologi og overlæge, 
Glostrup Hospital og Københavns Universitet 

Holdnummer: 2020-32 

Mere info om dette foredrag kommer snarest.  
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Grønland fra koloni til selvstyre 

Hvordan er det eskimoiske samfund i Grønland blevet ændret ved mødet med europæerne i 
form af hvalfangere og den danske kolonisation? Hvorfor har det været så svært at gøre 
Grønland til en ligestillet del af det danske rige? I dag er grønlandsk det officielle sprog, men 
skal dansk også fremover være det første fremmedsprog? 

Det tager biolog Uwe Lindholdt fat på til foredraget, hvor han også kommer omkring 
spørgsmål som: Hvordan går det med de gamle erhverv som fangst og fiskeri og de nye med 
udvinding af vandkraft, olie, kul og mineraler, landbrug i Sydgrønland og udvikling af 
turismen? Hvilke fordele og ulemper giver den globale opvarmning i Grønland? I dag har 
Grønland selvstyre med en stor grad af selvforvaltning, men stadig med et stort økonomisk 
tilskud fra Danmark. Hvilke ønsker og muligheder har Grønland for at blive helt selvstændig 
engang i den nærmeste fremtid? 

Uwe har boet, arbejdet og været guide for turister i Grønland, så hans viden om landet bygger 
på stor erfaring. 

 

 

Tid: Torsdag d.30 - 2020 kl.18.00 - 19.45 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg  

Pris: 85,- kr. eller adgang med Fordelskort. Pris ved døren: 110 kr. 

Tilmelding: Senest d.20.4 - 2020 

Foredragsholder: Cand. Scient., biolog Uwe Lindholdt  

Holdnummer: 2020-23 


