
 

 

Velkommen til 49. semester.  
Semestrets tema er 

”Vores nabolande og folkemusik” 
Mandag d. 12. september 2022 

Generalforsamling og ”indvielsesfest” med underholdning. 

 

Mandag d. 26.september 2022  
Foredragsholder: Lektor, Ph.D Claus Schatz-Jacobsen  

“Britain Rules the Waves – and Waives the Rules. Et causeri 

om Storbritannien i historisk og nutidig belysning.” 

Som indledning til mit egentlige emne for foredraget, som er den 

politiske og konstitutionelle krise Storbritannien aktuelt befinder 

sig i, vil jeg give et kort rids af landets nyere historie, med nedslag 

på nogle få vigtige datoer og årstal samt skelsættende begivenhe-

der, der var været afgørende for den britiske nationale selvfølelse 

og identitet. Herefter vil jeg slå ned på et par af de forhold, der har 

gjort Storbritannien så immunt for gennemgribende politiske og 

sociale forandringer og efter Brexit har fjernet landet fra dets 

’naturlige’ placering i Europa – til dels belyst via nyere litteratur og 

film.   

Mandag d. 10. oktober 2022  

”Vores nabo mod syd—Tyskland” 

Foredragsholder: Moritz Schramm, lektor og studieleder ved SU. 

Tyskland er ikke kun Danmarks sydlige nabo og største handels-
partner, men også et land i en rivende udvikling: både kulturelt og 
politisk har landet forandret sig de seneste år. Det store spørgs-
mål er ikke mindst, hvor Tyskland er på vej hen efter 16 år med 
Angela Merkel som kansler? Vil landet blive ved med at være sta-
bilitetens anker i Europa, eller vil den kulturelle og politiske split-
telse fortsætte syd fra grænsen? Vil Tyskland klare de kommende 
udfordringer, ikke mindst integrationen af de mange flygtninge, 
som er kommet til landet siden 2015? I foredraget tager jeg pul-
sen på de aktuelle udviklinger i Tyskland, både kulturelt og politisk 

tråde op til i dag. Vi skal bl.a. høre om heksejagt, grådige danske 

konger og om de voldsomme år under anden verdenskrig. 

 
 

 

 

 

Mandag d. 24. oktober 2022  
”Folkemusikken i Danmark og vores nabolande” 
Foredragsholder: Jørgen Dickmeiss, Duo Svøbsk 
Den danske folkemusik har sit eget særkende og lokale variationer, 
men har altid været under stærk indflydelse af musikken fra vores na-
bolande. Svøbsk har igennem snart 20 år spillet sammen, og i dette 
koncertforedrag vil de spille musik fra forskellige egne og lande, og 
belyse den danske folkemusik herigennem 

 

Mandag d. 7. november 2022 
Foredragsholder: lektor, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen, Professi-
onshøjskolen Absalon. 
”Slagsbrødre eller broderfolk? - vores forhold til Sverige og 
svenskerne.” 

Forestillingen om svenskerne som vores broderfolk går tilbage til 
1800-tallet, hvor skandinavismen blomstrede på begge sider af Sun-
det. Op igennem 1900-tallet blev det nordiske samarbejde udbygget 
med det fælles nordiske arbejdsmarked, Nordisk Råd, pasunionen 
osv. Men ligner danskerne og svenskerne egentlig hinanden så me-
get, som vi går og tror? Hvorfor er Danmark medlem af NATO, mens 
Sverige er neutralt? Og hvorfor er udlændingedebatten i Danmark og 
Sverige altid så forskellig med danskerne som "strammerne" og sven-
skerne som "de politisk korrekte"? Er vi mest slagsbrødre eller bro-
derfolk? 
 

Mandag d. 21. november 2022. 

”Et portræt af Norge set med danske øjne”  

Foredragsholder: Kristoffer Flakstad 

I dette foredrag slår journalist og forfatter Kristoffer Flakstad ned på 
nogle af de mange spændende fortællinger fra vikingetiden til i dag. 
Han kommer ind på både historie, politik og kultur og trækker tråde 
op til i dag. Vi skal bl.a. høre om heksejagt, grådige danske konger og 

om de voldsomme år under anden verdenskrig. 

 
Juleafslutning meldes ud senere. 
 
 


