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   2020
5. september Strauss: Den stilfærdige kone  Opera 1/6        
8. september  Bare for sjov  Filosofi 1/11        
15. september        Hvorfor tror vi?  Filosofi 2/11       
22. september     Videnskab og tro  Filosofi 3/11      
26. september  Strauss: Danaës kærlighed  Opera 2/6      
29. september        Oplysningens dialektik  Filosofi 4/11 
5. oktober  Beethoven  Klassisk musik 1/10 
6. oktober Kvinderne i den tidlige kristendom  (enkeltstående)            
6. oktober  Livets lidelse og kunstens trøst  Filosofi 5/11                 
19. oktober    Beethoven  Klassisk musik 2/10                
20. oktober Det skønnes idehistorie  Filosofi 6/11 
26. oktober Den slesvigske kirke omkring genforeningen  (enkeltstående)   
27. oktober      Striden mellem Ørsted og Grundtvig  Filosofi 7/11       
31. oktober  Saint-Saëns: Samson og Dalila  Opera 3/6
1. november  Hvad er dannelse?  Kunsthistorie 3/7         
3. november    Nietzsches moral- og religionskritik  Filosofi 8/11  
9. november Den tidlige kristendoms billedverden         (enkeltstående)
9. november  Beethoven  Klassisk musik 3/10     
10. november      Træk af fysikkens filosofi  Filosofi 9/11
14. november Kom i gang med slægtsforskning  (enkeltstående foredrag)
17. november Sandheden er konkret  Filosofi 10/11      
23. november Beethoven  Klassisk musik 4/10      
24. november Moderne teologi i filosofisk betydning  Filosofi 11/11      
28. november Ponchielli: La Gioconda  Opera 4/6       
29. november Museet som dannelsesrum   Kunsthistorie 4/7        
7. december  Beethoven  Klassisk musik 5/10 

2021
11. januar  Beethoven  Klassisk musik 6/10     
19. januar Kunsten at eksistere som sig selv  Kierkegaard 1/3      
25. januar  Beethoven  Klassisk musik 7/10      
26. januar  Selvet er mere end social konstruktion  Kierkegaard 2/3
26. januar      Det grundtvigskes relevans i vor tid  (enkeltstående foredrag)
31. januar  Kunstnerens rolle  Kunsthistorie 5/7        
2. februar Hovednøgler til at vælge sig selv  Kierkegaard 3/3
8. februar  Beethoven  Klassisk musik 8/10       

Kalender
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Se nærmere omtale af foredragene på de følgende sider



Velkommen til
Folkeuniversitetet

Du kan se en opdateret oversigt over alle ak-
tiviteterne på webadressen bibliotek.brk.dk/
folkeuniversitetet.

Bornholms Folkeuniversitet ledes af en besty-
relse, der samarbejder med øens folkeoplysen-
de foreninger samt andre lokale foreninger og 
institutioner. Desuden samarbejder vi med Æl-
dre Sagen Bornholm, således at Ældre Sagens 
medlemmer får 50% rabat til de fleste af sæ-
sonens foredrag. Også unge under uddannelse 
får adgang til de fleste foredrag til halv pris. Vis 
blot studiekortet ved indgangen.

Bornholms Folkeuniversitet arbejder efter Fol-
keoplysningslovens §§46-51. Staten yder til-
skud til undervisningen. Folkeuniversitetet for-
midler både foredrag og andre videregående 
undervisningstilbud i et bredt samarbejde med 
foreninger og institutioner på Bornholm. 

Jon Madsen, formand
Jon.Madsen@brk.dk

Du sidder nu med oversigten over hvad der sker 
i Bornholms Folkeuniversitet i efteråret 2020 og 
foråret 2021. Vi præsenterer en række foredrag 
og kurser, der både tager nye og kendte områ-
der op.     

I programmet finder du et righoldigt udbud af 
arrangementer, der spænder vidt rent emne-
mæssigt, og jeg håber at du finder et eller flere 
foredrag inden for områder, som du interesserer 
dig for. Musikken er rigt repræsenteret blandt 
de kendte områder med både opera og klassisk 
musik. Programmet er forsynet med en kalen-
der, så du har let ved at orientere dig i alle ak-
tiviteterne.

Folkeuniversitetets undervisning er åben for 
alle. Der kræves ingen specielle forkundskaber. 
Bornholms Folkeuniversitet modtager altid ger-
ne forslag til nye arrangementer.

Der kommer jævnligt nye aktiviteter i Folkeu-
niversitetet efterhånden som sæsonen skrider 
frem. Der kan derfor være foredrag som ikke er 
medtaget i dette program, fordi de er arrangeret 
efter programmets trykning. 
  

Jon Madsen
Formand
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 (2021)
 10. februar              De Underjordiskes kulturhistorie  Historie 2/7       
 21. februar              Kunst og dannelse i en politisk optik  Kunsthistorie 6/7      
 24. februar              Nyt fra Bornholms oldtid  Historie 3/7
 1. marts                  Beethoven  Klassisk musik 9/10       
 2. marts  Turismen på Bornholm indtil 1914   Historie 4/7  
 9.  marts  Turismen på Bornholm 1918-1945   Historie 5/7       
 13. marts      Giordano: Andrea Chenier    Opera 5/6      
 15. marts  Beethoven      Klassisk musik 10/10     
 20. marts      Puccini: La Rondine     Opera 6/6     
 21. marts       Fra kanon til krise     Kunsthistorie 7/7     
 23. marts  Turismen på Bornholm efter 1945            Historie 6/7       
 6.  april  Bornholmske skæbner under 1. VK   Historie 7/7       
 23. april  Rundkirker, kalkmalerier og guldgubber  (enkeltstående foredrag)



Beethoven 250 år
- 10 foredrag

4

Ved Mogens Wenzel Andreasen

Mogens Wenzel Andreasen har nu i over 25 år 
holdt sine populære foredrag om klassisk musik 
i alle afskygninger for et trofast publikum i Born-
holms Folkeuniversitet. I denne sæson markerer 
vi Ludwig van Beethovens 250-års fødselsdag 
med 10 foredrag, der stiller skarpt på både kom-
ponisten, hans musik og hans samtid.

Beethoven er på alle måder en overgangsfigur. 
Han arbejdede i en brydningstid med stort fokus 
på både tradition og fornyelse, og han forstod til 
fulde at bruge offentligheden og de nye markeds-
forhold, når borgerskabet købte billetter til hans 
koncerter og hans noder blev solgt til alle hjem 
med klaver. Hans musik gengav borgerstandens 
idealer om frihed, lighed og broderskab, men 
det var ikke altid velset i det konservative Wien. 
Som person var han temperamentsfuld, men 

Hold 20-01

Sted:  Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne

Tidspunkter:  Mandage kl. 15–17 på flg. datoer: 5. og 19. oktober, 9. og 23. november, 
  7. december 2020 samt 11. og 25. januar, 8. februar og 1. og 15 marts 2021.   
Underviser: Cand.pæd. Mogens Wenzel Andreasen, København.

Pris: Den samlede pris for de 10 foredrag er 1000 kr. pr. deltager. 
 For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 500 kr. Medlemskort skal vises.

Tilmelding: Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med oplysning om navn  
 og hold 20-01. Hvis ikke du har adgang til mail, kan du få program og tilmeldings  
 blanket på bibliotekerne, hvor tilmeldinger også kan afleveres. 

Beløbet indbetales til konto nr. 6958 000 848 0036 med anførelse af navn og hold 20-01.  
Tilmeldingen er først gyldig, når Folkeuniversitetet har modtaget betalingen. 

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen. Halv pris for medlemmer af 
Ældre Sagen Bornholm. Medlemskort skal vises. Unge med studiekort 75 kr. 

tilbagetrukket, og med sin tiltagende døvhed 
måtte han nøjes med at forestille sig hvordan 
hans egen musik mon ville lyde. Da han døde 
56 år gammel i 1826, var wienerklassiken fær-
dig – den kunne ikke udvikles yderligere, for Be-
ethoven havde sprængt rammerne. Resultatet 
blev at romantikken overtog, symboliseret ved 
de unge komponister der bar den kun halvgamle 
mesters kiste til graven.   

Sammen med 4 introduktioner til operaer, som 
i sæsonens løb bliver vist i Rønne Bio, kommer 
disse emner under kyndig behandling ved i alt 
10 foredrag i perioden fra oktober 2020 til marts 
2021. For alle de valgte nedslag i musikhistorien 
gælder, at musikken belyses i form af gennem-
gang af komponistens udvikling, indplacering af 
værkerne og deres betydning i den historiske 
samtid – og ikke mindst skal vi høre masser af 
god musik. 

Operaintroduktionerne ligger tæt på de aktuelle 
visninger i Rønne Bio, hvor vi får 25 kr. rabat på 
billetten.



Hold 20-02

Filosofi 

Tirsdag den 22. oktober 
Feministiske tænkere

VÆREN OG VÆRDIER
Til alle tider har mennesket skullet forholde sig til sin væren og samtidigt 
forsøgt at finde mening med tilværelsen, samt sandheden om den verden 
det er en del af. I ti foredrag vil vi belyse nogle af de værdier, mennesket har 
lagt til grund for at nå dette, og overveje konsekvenserne når disse værdier 
anfægtes – både af filosoffer og af historiske begivenheder. Specielt fokuse-
res på videnskab, tro og kunst – med spørgsmål som: Har naturvidenskaben 
en eviggyldig sandhed om verden, eller er sandheden et produkt af vores 
viden? I hvilket omfang findes ”religiøse sandheder”, og hvorledes er for-
holdet mellem tro og videnskab? Hvilken rolle spiller æstetik og skønhed? 
Formår kunst at udtrykke tilværelsens essens – og kan den ”sande kunst” 
ligefrem bibringe mennesket en form for frelse i en ellers måske meningsløs 
tilværelse? 

Bliv klogere på dette – og meget mere – i løbet af denne foredragsrække i fi-
losofi, der indledes med det udskudte foredrag fra sidste år: ”Bare for sjov? 
Bag om humoren og filosofien”.

Har du nogensinde prøvet at grine højlydt, mens 
ingen andre gør det? Måske endda på et upas-
sende tidspunkt eller af en vittighed, du selv har 
lavet? Eller omvendt; Har du nogensinde oplevet, 
at alle omkring dig griner, men at du simpelthen 
ikke kan se, hvad det er, der er så sjovt? Hvis du 
kan nikke genkendende til bare én af de situati-
oner, er mindst én ting klart: du er langtfra ale-
ne. Alle mennesker griner og laver vittigheder. 
Det er en universel menneskelig aktivitet, lige 
meget hvor vi kommer fra i verden. Men hvor-
dan humoren kommer til udtryk er til gengæld  

Tirsdag d. 8. september, kl. 19
Bare for sjov? Bag om  
humoren og filosofien

Anne Engedal, cand. mag.  
(filosofi) redaktør, Århus

forskelligt fra kultur til kultur - og fra vennekreds 
til vennekreds. - Så hvad vil det egentligt sige, 
at noget er sjovt? Hvad siger det om mennesket, 
at vi er nogle værre grinebidere? Er det en dyd 
at have god humor? Og kan vi lære noget om os 
selv og vores omverden ved at undersøge, hvad 
vi griner af? Foredraget introducerer dig til en 
række filosofiske forklaringer på, hvad humor er 
for noget - og hvorfor det er vigtigt.
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Tirsdag den 22. sept., kl. 19
Videnskab og tro

Tirsdag d. 15. sept., kl. 19
Hvorfor tror vi?

Mikael Rothstein, ph.d.,  
lektor i religionsvidenskab

Kristen tro og videnskabelig erkendelse er to 
meget vigtige kilder til moderne tænkning. Hi-
storisk set er det værd at bemærke, at den mo-
derne naturvidenskab er grundlagt af forskere, 
som stort set alle tænkte ud fra et kristent ver-
densbillede og lod sig inspirere heraf. Det tanke-
mæssige udsyn gjaldt også forskere som Galilei, 
der var i opposition til dele af den etablerede 
kirke. I moderne sammenhæng hævdes det af 
og til, at religiøs tro (specielt kristen tro) og  
videnskab nødvendigvis giver anledning til 
 

Religion har været en del af de menneskelige 
samfund siden vores arts oprindelse, og det er 
helt givet, at også tidligere menneskearter hav-
de religion. 

I dag kan vi konstatere, at alle samfund ned 
gennem historien har haft religion, og at alle 
samfund i nutiden præges af religion på den ene 
eller anden måde. 

Tirsdag d. 29. sept., kl. 19
Oplysningens dialektik.  
Fra Hegel til Hitler

Men hvorfor producerer mennesker religion? Hvor 
kommer de religiøse ideer fra, og hvad får men-
nesker ud af deres religiøse adfærd? 

Svaret findes dels i den religionshistoriske viden-
skab, dels i biologien. 

I aftenens foredrag vil religionsfænomenet blive 
diskuteret med eksempler fra hele verden, endda 
med en afstikker til zoologien.

Peter Øhrstrøm, professor, dr.
scient., ph.d., Aalborg Uni.

tankemæssige modsætninger, således at de to 
tankeformer ret beset er uforenelige. Fx har pro-
fessor Richard Dawkins i bogen ”Illusionen om 
Gud” (2006) søgt at vise, at hvis moderne viden-
skab tages alvorligt, så ledes man til den konklu-
sion, at Gud sandsynligvis ikke findes. Peter Øhr-
strøm mener at den argumentation, som Dawkins 
har fremlagt, er dybt problematisk – ja, faktisk 
både fejlagtig og misforstået. Det viser sig tvært 
imod, at der op gennem idé- og videnskabshi-
storien har været et spændende og frugtbart 
samspil mellem kristen tro og videnskab. Det er 
også klart, at moderne videnskab og kristen tro 
faktisk på meget berigende vis kan integreres i 
et sammenhængende verdensbillede og livssyn. 

Sidste år udkom således bogen ”Tro og viden-
skab”. Heri beskriver en række aktive danske 
forskere, som bekender sig som kristne, hvordan 
deres tro og videnskab hænger sammen for dem 
personligt.

Ulrik Houlind Rasmussen, lektor, 
ph.d., Metropol, Kbh.

Godt og vel 100 år før Hitler blev udnævnt til 
rigskansler i 1933, afholdt Hegel sine berømte 
forelæsninger over historiefilosofien og histo-
riens mening ved universitetet i Berlin. Heri 
gjorde han sig bl.a. den  overvejelse, at histori-
ske enkeltpersoner er at betragte som værktøj 
for verdensåndens vilje, og at sådanne ”store 
skikkelser” (fx Alexander den Store, Cæsar og 
Napoleon) uundgåeligt ”må træde nogle uskyl-
dige blomster under fode, knuse nogle på sin 
vej”. Selv om det er usandsynligt, at Hitler skul-
le have læst denne passage hos Hegel, bringer 
den alligevel en selvforståelse til udtryk, som er 
karakteristisk for Hitlers eget ”skæbnebud” om 
”at fuldende alt inden for sin egen livstid”. 
 I aftenens foredrag ser vi nærmere på  

sammenhængen mellem Hegels historiesyn og 
dets dystre virkeliggørelse i Det Tredje Rige, idet 
vi genrejser spørgsmålet om, hvorvidt – og i gi-
vet fald hvordan – det overhovedet er muligt at 
tænke historie og udvikling efter Hitler.



Jørgen Hass, mag.art.,  
ekstern lektor, Syddansk Universitet

Schopenhauer er blevet kaldt den sidste roman-
tiker og den første ”moderne” filosof. På flere 
måder er han en overgangsfigur: ligesom Kier-
kegaard og den noget mindre kendte Feuerbach 
opnåede han først sent anerkendelse. Alle tre di-
stancerede sig fra Hegels idealisme og prøvede 
at give udtryk for en ny generations erfaringer 
af tab og splittelse. Som den ældste af dem var 
Schopenhauer dog også tæt på romantikkens 
”æstetisering” af verden og synet på kunsten 
som det medium, der bedre end intellektet var i 
stand til at udtrykke tilværelsens inderste kerne.

Tirsdag d. 6. oktober, kl. 19 
Livets lidelse og 
kunstens trøst

Tirsdag d. 20. oktober, kl. 19
Det skønnes idéhistorie 
fra Platon til Cohen

Louise Fabian Lektor, ph.d. 
(idéhistorie), Aarhus Universitet

Foredraget dykker ned i udvalgte stationer i det 
skønnes idéhistorie. Vi skal høre om den filo-
sofiske æstetik, om forholdet mellem kunst og 
natur, mellem æstetik og erkendelse og om det 
æstetiske som filosofiens grænsebestemmel-
se. Men vi vil også udforske kulturbegrebets 
idéhistorie, forholdet mellem kultur og magt, 
populærkultur og højkultur og sammen afsøge 
relationen mellem det skønne og det sublime, 
det smukke, det sårbare, det skrøbelige og det 
uperfekte. Endeligt vil foredraget handle om, 
hvad vi overhovedet idéhistorisk set kan stille 
op med begreber, der er komplekse og mange-
tydige.

H.C. Ørsted var en fremtrædende kulturpersonlighed i Danmark i første halvdel af 1800-tallet og blev 
involveret i talrige litterære fejder. Han havde også i flere omgange en intens diskussion med N.F.S. 
Grundtvig, som også var en stridbar natur. Deres debat er en god illustration af forholdet mellem tro 
og viden, for både Ørsted og Grundtvig var kristne, men de var uenige om videnskabens rolle i forhold 
til kristendommen. Ørsted så ingen konflikt mellem tro og videnskab og mente, at videnskab ligefrem 
var en måde at dyrke Gud på og få indsigt i Guds tanker for skaberværket. Det tog Grundtvig stærk 
afstand fra, for han mente, at kristendommen ikke var forbeholdt forskerne, men er tilgængelig for 
enhver, der har tro og samvittighed. Derfor skulle Gud dyrkes gennem Bibelen og kirken, og ikke er-
kendes gennem videnskaben. (Ill. fra bogen ’Ørsted - han satte strøm til verden’, 2020.)

Tirsdag d. 27. oktober, kl. 19
Striden mellem H.C. Ørsted og 
Grundtvig og forholdet  
mellem tro og viden

Jens Olaf Pepke Pedersen, lektor, ph.d., 
DTU Space, Kgs. Lyngby
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Tirsdag d. 10. november, kl. 19
Træk af fysikkens filosofi.  
Fra Demokrit til Niels Bohr 

Tirsdag d. 3. november, kl. 19
Friedrich Nietzsches moral- og religionskritik

Mette Blok, ekstern lektor
mag.art. & ph.d., Roskilde Universitet

På det dybeste niveau drejer de fysiske viden-
skaber sig om grundlagsproblemer af en filoso-
fisk art som fx rum, tid, bevægelse og stoffets 
opbygning. Hertil kommer kosmologiske pro-
blemer vedrørende universets størrelse, be-
gyndelse og slutning. Det kan være vanskeligt 
at afgøre, hvornår den slags problemer hører til 
filosofien, og hvornår de hører til fysikken. Siden 
den græske oldtid har det fysiske verdensbillede 
undergået flere radikale ændringer, ikke mindst 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) er berømt og 
berygtet for sin kritik af den kristne moral og 
af kristendommen mere generelt. Med slagord 
som ”Gud er død” og ”hinsides godt og ondt”, 
med sine tanker om ”overmennesket”, ”viljen til 
magt” og udnævnelsen af sig selv til ”immora-
list” chokerede Nietzsche ikke blot sin samtid, 
men sikrede sig en plads i filosofihistorien som 
undergraveren af enhver moral og udfordreren 
over dem alle i etikken. Samtidig er Nietzsches 
værker så atypiske set fra et filosofisk perspek-

Tirsdag d. 17. nov., kl 19
Sandheden er konkret

tiv, dvs så litterære, at der langt op i det 20. år-
hundrede skulle argumenteres for, at han bør ta-
ges alvorligt som filosof – således kunne Arthur 
Danto så sent som i 1965 kalde sin bog om ham 
for Nietzsche as Philosopher! Det lader sig da hel-
ler ikke bestride, at Nietzsche kalder på en anden 
grad af fortolkning end f.eks. Spinoza eller Kant. 
Foredraget består i en nærmere undersøgelse af 
Nietzsches moralkritik og religionskritik. Hvad lig-
ger der egentlig bag Nietzsches berømte slagord? 
Er han virkelig den immoralist, han har haft held 
til at gøre sig selv til? Udelukker hans filosofi en-
hver form for moral og religiøsitet, ja, er han li-
gefrem nihilist, sådan som nogle indflydelsesrige 
filosoffer har hævdet? Eller åbner han omvendt 
muligheden for en anderledes forstået etik og re-
ligiøsitet, sådan som de seneste årtiers forskning 
har påpeget? 

Helge Kragh, professor emer.  
dr.scient. & dr. phil.,  
Niels Bohr Institutet

med relativitetsteorien og kvantemekanikken 
i det 20. århundrede. Alligevel er mange af de 
spørgsmål, der stilles i dag, omtrent de samme 
som de græske naturfilosoffer grublede over.

Jesper Stange, cand.theol.,  
pastor emeritus, Folkekirkens Udd.

Kristendom er blevet kaldt en oversættelses-
religion. Den lever kun ved hele tiden at bli-
ve oversat. Det sker meget bogstaveligt, når 
den fra sin semitiske oprindelse oversættes til 
græsk og latin og senere til alverdens sprog, 
men kristendommen er også afhængig af en 
kontinuerlig oversættelse i tidens ånd.

Der er historiske grunde til, at kristendommen 
udtrykker sig eksistentialistisk, politisk, fun-
damentalistisk, narrativt, poetisk og litterært, 
men der er tillige en indre teologisk begrun-
delse. Det er kristendommens raison d`etre at 
finde nye udtryk for sin sandhedsprætention.                                                                                
En forkyndelse, som ikke skal være os uved-
kommende, må svare til noget i vores tilvæ-

relse. Sådan lyder den første sætning i K.E. 
Løgstrups ”Den etiske fordring” fra halvtredser-
ne. Forkynderen har siden i litteraten Erik Sky-
um-Nielsens optik gestaltet sin profil i et bredt 
repertoire fra eksistentialistisk selvmordskandi-
dat over langhåret rebel, følsom healer, lyttende 
psykoterapeut til den dunkelt anende digter.                                                                                                                                          
Man bliver da nødt til at spørge, om det er 
den samme sandhed, som finder så forskellige 
udtryk? Kan sandhed være noget, som gang på 
gang må opstå som resultat af bestræbelserne 
på at oversætte til tidens sprog?



Hold 20-02

Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek tirsdage kl. 19–21. Den samlede 
pris for foredragene er 1000 kr.  

For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 500 kr. Medlemskort skal vises. 

Tilmelding
Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivelse af dit navn og hold 20-
02. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og hold 
20-02. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. 

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre Sa-
gen Bornholm koster enkeltforedrag 75 kr. Medlemskort skal vises. Unge med studiekort 75 kr. 

Tirsdag den 24. nov., kl. 19
Moderne teologi i filosofisk 
belysning

Foredraget beskæftiger sig med fænomenet 
”Bad religion”, og der argumenteres for, at for 
eksempel Scientology, Islam, ortodoks kristen-
dom og positiv tænkning er dårlige religioner. 
Nogle mener ligefrem, at alle monoteistiske reli-
gioner er dårlige. 

Endvidere kaster foredraget et filosofisk blik på 
kristendommen og det påstås, at denne er reli-
gionskritisk per se, og at religionskritikken (Feu-
erbach) dannede model for samfundskritikken 
(Marx). Konsekvenserne er derfor, at kristen-
dommen sekulariserer sig selv og ender som 
kulturkristendom og gudsforladt kristendom. 
I denne sammenhæng refereres til navne som 
Spong, Grosbøll og Grønkjær.
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Arno Viktor Nielsen, cand.mag. & 
mag.art., filosof



At blive sig selv 
Introduktion til Søren Kierkegaard

Hold 20-03

Hvad vil det sige at være menneske, og hvordan bliver man sig selv? Hvordan besvarer Søren Ki-
erkegaard disse helt afgørende spørgsmål? Med afsæt i centrale skrifter af den store danske eksi-
stensfilosof og teolog, særligt skrifterne Kjerlighedens Gjerninger, Begrebet Angest, Sygdommen til 
Døden og Enten-Eller, udfolder forelæseren temaer, der har betydning for det, vi i vores egen tid vil 
kalde menneskets dannelse og identitet. Netop selvets dannelse er et dybtgående problem hos Kier-
kegaard, og hans analyse er velegnet i et helt dannelseskursus. Han giver i tillæg megen inspiration 
til modbilleder til tidens udviklingskultur.

Velkommen til 3 foredrag med cand.theol., ph.d. Jørn Henrik Olsen, som 
allerede er velkendt fra mange tidligere foredrag i Folkeuniversitetet. 

Jørn Henrik Olsen

Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek fra kl. 19-21. Den samlede pris 
for foredragene er 300 kr. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 150 kr. Medlems-
kort skal vises. 

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivelse af dit navn og hold 
20-03. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og 
hold 20-03. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. 

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre 
Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 75 kr. Medlemskort skal vises. Unge med studiekort 75 kr.

Tirsdag d. 19. januar, 2021, kl. 19 
Kunsten at eksistere som sig selv

Tirsdag d. 26. januar, 2021, kl. 19 
Selvet er mere end en social  
konstruktion

Tirsdag d. 2. februar, 2021, kl. 19
Hovednøgler til at vælge sig selv
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Historie og  
kulturhistorie 

Hold 20-04

Nye vinkler på Bornholms historie og historiske jubilæer omkring os er i 
fokus i denne sæson.

Med genforeningen af Nordslesvig med Danmark 
i 1920 opstod der nationale mindretal på begge 
sider af den nye dansk-tyske grænse: Tyskere i 
Danmark og danskere og frisere i Tyskland. 

I dette foredrag gør Jørgen Kühl rede for de tre 
mindretals udvikling og aktuelle status set i ly-
set af 100-året for grænsedragningen.

Jørgen Kühl, professor  
Europa-Universität Flensburg

Torsdag d. 27. august, kl. 19
Mindretal i 100 år

Antropolog Lars Rømer, Ibsker

Onsdag d. 10. februar, kl. 19
De Underjordiskes  
kulturhistorie

Onsdag d. 24. februar, kl. 19
Nyt fra Bornholms oldtid

Finn Ole Sonne Nielsen,  
museumsinspektør, Bhlms Museum

De Underjordiske har deres eget liv på Born-
holm. De fleste har hørt om dem, og alle har en 
mening om dem. 

Men hvordan kan fortællingerne belyse den sam-
tid, hvori de er blevet til? Og hvorfor er der nogle 
fortællinger som vi foretrækker frem for andre? 

Fundene fra fortidens bopladser bliver ved med 
at myldre op af den bornholmske muld. 

Kom og hør om de nyeste videnskabelige meto-
der, der tages i brug for at få mere viden om de 
ældste tider, og de forbløffende resultater som 
betyder at historiebøgerne hele tiden skal skri-
ves om.
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Tirsdag d. 2. marts 2021, kl. 19 
Tiden op til 1. Verdenskrig - Opdagelse og etablering af turisterhvervet

 

Bornholm opdages af turisterne fra 1850’erne –1914. Turisterhvervet etablerer sig især på Nord-
bornholm. Det sker blandt andet ved tyske initiativer og opkøb af jord, som giver anledning til en 
del konflikter. 1. Verdenskrig sætter brat turismeudviklingen på stand by.  

Turisterhvervet kommer på fode i Mellemkrigstiden. Turismen henvender sig nu til en bredere mål-
gruppe, efter flere har mulighed for ferie.  Hele øen er nu et turistmål. Der bliver satset på mange 
former for logi fra vandrerhjem, sommerhuse til badehoteller. 2. Verdenskrigs udbrud stopper igen 
for udviklingen. 

Efter 1945 satses der mere målrettet på turismen som et erhverv. Kommunerne begynder at se 
muligheder i turismeudviklingen. 

Fra 1950’erne professionaliseres erhvervet og antallet af turister vokser. Desuden arbejdes der på 
at fastholde i udviklingen af turistdestination.

Tirsdag d. 9. marts, kl. 19  
Turismen fra 1918 til 1945 - Ferie for alle

Tirsdag d. 23. marts, kl. 19
Efterkrigstiden og frem - Fra kvantitet til kvalitet

(Historie og kulturhistorie fortsat)                 Hold 20-04

Alle foredrag i denne serie afholdes på Rønne Bibliotek. Den samlede pris for alle 7 foredrag er 700 
kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 350 kr. Medlemskort skal vises.

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk  med angivelse af dit navn og hold 20-
04. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og hold 
20-04. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. 

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen.
For medlemmer af Ældre Sagen er løssalgsprisen 75 kr. Medlemskort skal vises.

En dramatisk historie om en gruppe bornholm-
ske missionærer, der i 1915 blev øjenvidner til 
det armenske folkedrab.

Tirsdag den 6. april 2021, kl. 19
Bornholmske skæbner  
omkring Første Verdenskrig

Jakob Seerup, ph.d. 
museumsinspektør, Bhlms Museum
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Turismens historie 
på Bornholm

Arkivar Bente Jensen, Ålborg



Operaens historie 
Sjældent spillede mesterværker

                                                             Hold 20-05

Igen i år holder cand.mag. Bjørn Steding-Jessen foredrag om opera, denne gang om en perlerække 
der ufortjent er gået i glemmebogen. Foredragene er placeret på lørdag eftermiddage, og operaerne 
vises som sædvanligt efterfølgende på dvd på bibliotekets filmlærred.

Nogle operaer er lidt uretfærdigt havnet ude i periferien af repertoiret og spilles ikke så ofte som de 
fortjener. Det skyldes dels at partierne er vanskelige og dyre at besætte og dels at kravene til op-
sætningen er usædvanligt store. Her bliver der lejlighed til at høre eller genhøre 6 af disse operaer 
og baggrunden for dem. De har naturligvis hver deres særpræg, men fælles for dem er deres origi-
nalitet og store musikdramatiske styrke.

5. september 2020, kl. 13  
Den Stilfærdige Kone (R. Strauss 1935) 
Sammen med Stefan Zweig har Strauss her skabt et vit-
tigt, åndfuldt, humanistisk og virtuost mesterværk der 
kortvarigt nåede at lyse op i det nazistiske kulturmørke 
inden stykket blev forbudt. Den hovedrige pensionerede 
admiral Morosus kan ikke udstå musik og i særdeleshed 
ikke opera. Derfor vil han gøre sit eneste familiemedlem 
arveløs fordi han omgås sangere og skuespillere. Den-
ne nevø, hans kone og vennerne er dog ret smarte og 
manipulerer stærkt med Morosus så han ender med at 
sige: “hvor er musik dog dejlig, men….” Og så indeholder 
værket en overraskende stor sjældenhed. Opført én gang 
i Danmark.

26. september 2020, kl. 13
Danaës Kærlighed (Richard Strauss 1940)

Det er en antik komedie om den uheldige Jupiter, hans 
guldregn og hans mange forklædninger og kiksede 
dameerobringer. Det er koblet sammen med en røren-
de fortælling om den dybe, pengeløse kærlighed mel-
lem Danaë og Midas efter at han har mistet evnen til at 
forvandle alt til guld. Altså en historie om modstillingen 
mellem penge og den ægte kærlighed. Ifølge Strauss 
selv finder man i 3. akt hans smukkeste operamellemspil 
overhovedet. Aldrig opført i Danmark.
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31.oktober, 2020 kl. 13 
Samson og Dalila (Saint-Saëns) 

Dommerbogen fra Bibelen rummer masser af både vold 
og erotik og ikke mindst i den bloddryppende historie 
om den overnaturligt stærke jødiske dommer Samson 
og ekskæresten Dalila. Hendes trosfælder filistrene og 
jøderne er i krig med hinanden, men Samson er stadig 
håbløst forelsket i Dalila. På trods af advarsler lader han 
sig lokke - i baghold - af hende og får hemmeligheden 
bag hans store styrke ud af ham. Han bliver så et let 
offer for filistrene som tager ham til fange og stikker 
øjnene ud på ham. Samson får dog krammet på filistrene 
i den spektakulære slutscene der hører til de voldsom-
ste i den samlede operalitteratur. Værket var oprindeligt 
tænkt som et oratorium og derfor er korene ekstra kraft- 
og substansfulde kombineret med sværmerisk, melodisk 
sødme, der ledsager den bedrageriske kærlighed og 
skønhed.

28. november 2020, kl. 13:  
La Gioconda (Ponchielli) 

Victor Hugo har skabt det intenst flotte, men også sata-
nisk uhyggelige drama der foregår i 1600-tallets Venedig 
med dens berømte lagune og kanaler. Der er tyranni, 
begær, stikkeri, magtmisbrug, inkvisition og virtuos 
ondskab. Men der er også den store, ægte kærlighed 
der byder at ofre sig for den elskede. Musikken veksler 
mellem at være dyster, smuk og flot, og er mesterligt 
orkestreret. Den elegante og sødmefyldte Timernes Dans 
skaber f.eks. en ekstrem kontrast til det der foregår lige 
bag forhænget. Handlingen er en anelse kompliceret, 
men er båret oppe af en fornem libretto af multitalentet 
Arrigo Boito.

13. marts 2021, kl. 13  
Andrea Chenier (Giordano)

Det er en usædvanlig flot orkestreret opera om den 
franske revolution, der ikke mindst i det efterfølgende 
terrorregime ‘æder sine egne børn’. Magtsyge, politik, 
ideologi, ærgerrighed og stikkeri sætter dagsordenen i 
denne autentiske historie i et miljø der fra historiebøger-
ne er så velkendt. Men der er også her tilsat en stærk 
og heroisk kærlighedshistorie - med den obligatoriske 
jalousi - hvor hverken penge, standsforskelle eller døden 
er nogen forhindring for den endelige forening. Giordano 
er fra samme generation som Puccini og var bedre til at 
orkestrere end ham. Derfor har Puccini blandt mange 
andre italienske komponister i mange år skelet nervøst 
til Giordanos partiturer - ikke mindst dette.
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20. marts 2021, kl. 13  
Svalen (La Rondine - Puccini) 

Det er intet mindre end Puccinis erklærede og ambitiøse 
svar på Strauss’ Rosenkavaleren - orkestreringsmesteren 
over dem alle - dvs. stor komisk opera i 3 akter; blot - 
med Puccinis egne ord - med mere følsomhed, noblesse 
og elegance. Det er smag og behag om man vil sige at 
det er lykkedes i 1. og 3. akt. I 2. akt er dagsordenen en 
anden og den er helt klart hovedattraktionen i operaen. 
Her er vi på en parisisk natklub, og var der nogen blandt 
de berømte komponister der kendte netop det miljø var 
det levemanden Puccini: fest, sprut, smukke damer, sus i 
skørterne, festklædte herrer, erotik, tobakståger fra lan-
ge cigaretrør, champagne, vals, tango, slowfox m.m.m. 
Stykket handler i lige så høj grad om kærlighedens 
væsen og stilling generelt som om det konkrete kærlig-
hedsforhold mellem Magda, der bl.a. synger om Dorettas 
drøm, og Ruggero.

Bjørn Steding-Jessen er cand. mag. i musikvidenskab og -formidling med speciale i opera og 
operakomponister. Han har undervist ved Bornholms Folkeuniversitet i 10 år. Foredragene rum-
mer en gennemgang af de enkelte operaer med tilhørende musikeksempler fra nogle af de bedste 
indspilninger, foruden musikeksempler på klaver, ligesom der perspektiveres til både musik- og 
samtidshistorie. 

Opera-foredragene finder sted i mødesalen på Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne. 
Prisen er 600 kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 300 kr. Medlemskort skal vises. 

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivelse af dit navn og hold 
20-05. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og 
hold 20-05. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen.

Adgang til enkeltforedrag koster 200 kr., som betales ved indgangen. Halv pris for medlemmer af 
Ældre Sagen.

15



Hold 20-06

Kunsthistorie  
Hvem skal se det? Kunst, kulturpolitik og dannelse 1849-2020

Siden enevældens ophævelse og demokratiets indførelse har 
kunsten spillet en politisk rolle. Kunsten var med til at konso-
lidere forståelsen af folket og nationen. Siden har kunsten ind-
taget forskellige oppositionspositioner i forhold til samfundets 
etablerede normer. I perioden er der skabt en offentlig kunsts-
cene, hvor tidligere private samlinger er gjort tilgængelige for 
hele folket - mødet med kunsten skulle højne dannelsen. Men 
det politiske lag har også haft forskellige tilgange til kunstens 
rolle i samfundet. Senest er kunstens betydning for både sam-
fundet og den enkelte blevet debatteret under den aktuelle 
coronakrise. Henover de fem kursusgange skal vi se på et væld 
af kunstværker, samtidig med at vi undersøger kunstpolitik-
kens udvikling og forandringerne i dannelsesidealet - for hvem 
er det egentlig kunsten bliver skabt for? Hvem skal se det? Og 
ikke mindst - hvorfor?

Alle foredragene holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek.

Den samlede pris for de 7 foredrag er 500 kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 250 kr. Med-
lemskort skal vises. 

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivelse af dit navn og hold 20-
06. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og hold 
20-06. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. 

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre Sa-
gen Bornholm koster enkeltforedrag 75 kr. Medlemskort skal vises.

Lør. d. 29. august 2020, kl. 14: Avantgardens kvinder
Søn. d. 30. august 2020, kl. 14: Kvindelige kunstneres behandling af køn og kønsroller
Søn. d. 1. november 2020, kl. 14: Hvad er dannelse, og hvad skal vi dannes til?
Søn. d. 29. november 2020, kl. 14: Museet som dannelsesrum og oplevelsesrum
Søn. d. 31. januar 2021, kl. 14: Kunstnerens rolle som idealist og provocateur
Søn. d. 21. februar 2021, kl. 14: Dannelsens diskurs – kunst og dannelse i en politisk optik
Søn. d. 21. marts 2021, kl. 14: Fra kanon til krise – hvilken rolle spiller kunsten i dag?

Birgitte Zacho, mag.art. 
kunsthistoriker
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Sted: Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Medarrangør: Grundtvigsk Forum.

Med udgangspunkt i konkrete tildragelser i grænse-
landets historie i den tyske periode vil C. C. Jessen 
belyse og nuancere det slesvigske kirkeliv som det 
foldede sig ud og trække linjer til vore dage. 

17

Enkeltstående foredrag

De kvindelige disciple blev på det nærmeste skrevet ud af historien allerede inden for den periode i 
oldkirken, hvor Det Nye Testamente blev til som samlet størrelse og hellig skrift. Den kristne kirke 
var inden den blev statsreligion præget af martyriet.  Marianne Aagaard vil i foredraget sætte fokus 
på en række markante kvindeskikkelser fra Det Nye Testamente og oldkirken og deres betydning for 
kristendommen.

Tirsdag 6. oktober kl. 19.30
Kvinderne i den tidlige kristendom

Marianne Aagaard Skovmand, ph.d.

Mandag 26. oktober kl. 19.30 
Den slesvigske kirke omkring genforeningen 

C.C. Jessen, cand.theol, Frederikshavn
 Interessant i C. C. Jessens studier er at der, 
modsat hvad myterne fortæller, ikke var tale 
om undertrykkelse af dansk kirkeliv, men at 
det foldede sig ud i forståelse med den tyske 
kirkeledelse.

Sted: Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Medarrangør: Grundtvigsk Forum.

Mandag 9. november kl. 19.30
Den tidlige kristendoms billedverden

Sandra Kastfelt præsenterer i sit foredrag de første kristnes billedverden, hvor dekorationer på hver-
dagsting og grave udgør et overset billedmateriale fra kristendommens afgørende, formative periode. 
Frem af Middelhavskulturernes antikke arv i det multikulturelle Romerrige udsprang et rigt billedsprog 
i et vidstrakt geografisk område, der strækker sig fra Eufratfloden i øst til det romerske Britannien i 
vest. Fra personlige genstande dekoreret med kristne symboler, skal vi følge udviklingen gennem grav-
kunsten i 200-tallet til de ældste kirkeudsmykninger i 300- og 400-tallet. Foredraget bygger på Sandra 
Kastfelts bog ”Den tidlige kristne billedverden”.

Sandra Kastfelt, cand.theol., Frederiksberg

Sted: Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Medarrangør: Grundtvigsk Forum.
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Ulla Morre Bidstrup er medlem af styrelsen for Grundtvigsk Forum og har tidligere formidlet Grundt-
vig i internationale sammenhænge. Nu gælder det en diskussion af spørgsmålet om det grundtvigskes 
betydning i vore dage.

Enkeltstående foredrag
Lørdag den 14. november 2020 kl. 14
Puslespil uden kantbrikker – om at
komme i gang med slægsforskning

Erik Kann. cand.mag.

Et puslespil er altid på et vist antal brikker. Og et puslespil er altid afgrænset af de lige kantbrikker.
Sådan er det ikke i slægtsforskning. Her kan du aldrig forudsige antallet af brikker, og der findes som
udgangspunkt aldrig lige, afgrænsende kantbrikker. Til gengæld byder slægtsforskningen på spænden-
de oplevelser og til tider endeløse udfordringer, der både kan være rare og mindre rare at udforske.
Foredraget giver dig en introduktion til, hvorledes du kan komme i gang med at opspore dine aner:
Hvordan kommer jeg overhovedet i gang, hvor finder jeg oplysningerne, hvad kan jeg finde på Nettet,
hvordan registrerer jeg alle de oplysninger, jeg finder osv., osv. Gennemgangen er fyldt med
praktiske eksempler, således at du selv kan komme i gang, når du er kommet hjem efter foredraget.

Foredraget holdes på Rønne Bibliotek. Medarrangør: Bhlms Slægts- og Lokalhistoriske Forening.

Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 19.30
Det grundtvigskes relevans i vor tid

Ulla Morre Bidstrup, cand.theol., ph.d.

Sted: Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Medarrangør: Grundtvigsk Forum
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Folkeuniversitetet i Hillerød arrangerer en heldagsudflugt med bus til 3 af øens rundkirker samt om-
rådet ved Sorte Muld. Kirkerne i Nyker, Østerlars og Nylars rummer spændende kalkmalerier fra den 
senromanske og den gotiske periode, og desuden besøges området ved Sorte Muld og Aa Kirke, som 
huser en helt speciel døbefont. Kunsthistoriker Søren Kaspersen, der nu er flyttet til Bornholm, fortæl-
ler os om kalkmalerierne undervejs. Klassisk arkæolog Ulla Rald vil sætte fundene fra Sorte Muld ind 
i en sammenhæng med andre tilsvarende fund fra datidens danske centerområder. I arrangementet 
indgår desuden et indledende besøg på Bornholms Museum torsdag den 22. april 2021 kl. 15-17. Her 
ser vi de vigtige fund af guldgubber, brakteater og mønter fra især Sorte Muld. Selve rundvisningen er 
indeholdt i turens pris, men der skal betales entré til museet.

Pris for turen er 775 kr. Prisen inkluderer ikke måltider undervejs. Ingen rabat for Ældre Sagen.  
Tilmelding og betaling sker til Folkeuniversitetet i København, enten via hjemmesiden www.fukbh.dk 
eller personlig betjening på tlf. 3532 8710. Holdets nummer er 8830. Evt. yderligere oplysninger hos 
Folkeuniversitetet i Hillerød v/ formand Ulla Rald på mail Ulla.Rald@fuhill.dk.

Enkeltstående foredrag
Fredag den 23. april 2021 kl. 9–18
Bornholmske kalkmalerier, rundkirker og guldgubber



På gensyn i
Folkeuniversitetet
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20Rabat for unge under uddannelse 
Der er 50% på entréen til de fleste foredrag, hvis du er under uddannelse.  

Husk gyldigt studiekort. Det gælder både ungdomsuddannelser og  
videregående uddannelser.


