
MENINGEN
...med eksistensen, lykken og Batman



Lykke

… er det globale lavpunkt for lykke. Unge og ældre er de 
mest lykkelige, mens vi skraber bunden midt i 40’erne.

... er pendlertiden og tidsrummet, hvor vi er mindst 
lykkelige.

... er danskernes oftest nævnte lykketal. Hver anden 
dansker tror, at bestemte tal bringer lykke.

45 år

16.00-18.00

3, 9 og 13

Superhelte, love og retfærdighed

… så mange love og bekendtgørelser findes der i Danmark.  
Og så har vi ikke talt EU-lovgivningen med.

… så gammel er verdens første tegnede superhelt, Mandrake 
the Magician. Fantomet er to år yngre og Superman bare 76 år.

… så meget kan du få i bøde, hvis du i Massachusets i USA 
benægter, at Gud eksisterer.

1453

80 år

200 Dollars

Ungdom og evolution

… så ung var gennemsnitsalderen i verden i 2000. 
I 2050 forventes det, at den stiger til 36 år.

… i aldersgruppen 15 og 19 år får børn hvert år 
på verdensplan.

… så gammel var Danmarks ældste brud 
nogensinde.

27 år

16 millioner piger

89 år

Fagre digitale verden

.. af alle virksomheder bruger sociale netværk 
i 2014, og det er 1/3 flere end i 2013.

… var på Facebook 
i 2013.

... af danske unge bruger lovlig og ulovlig 
streaming til film og musik.

46%

3.031.980 danskere

85%

Eksistens i tal
Hvem er vi? Hvad er 

lykke? Hvad skal vi stille 
op med superhelte? 

Og hvad med ungdom-
men? Her er et par tal 

at tygge på. Læs mere 
inde i magasinet.

24 år
… så gammel er verdens yngste milliardær, 
Perenna Kei Hoi-ting fra Hong Kong.

75.109 ’synes godt om’
… Pussy Riot på Facebook.

12 år
… så gammel skal du være for at måtte tale i telefon 
uden en voksen til stede i Minnesota, USA.

Camilla Møhring Reestorf 
er på forsiden. Hun er 33 år og adjunkt i Kultur og Medier på 
Aarhus Universitet. Hun startede på universitet i 2003, og allere-
de i 2007 fik hun et ph.d.-stipendiat, vandt Eliteforsks rejselegat 
og kom et smut til Australien, England og USA.
 
Camilla var modig nok til at hoppe i futuristisk dress og være 
forsidemodel for magasinet, og så forsker hun bl.a. i identitet og 
selvfremstilling. Læs mere på side 9

Mie Vinther Nielsen
har designet forsideoutfittet. Hun er 23 år og designstuderende.

Mie læser en bacheloruddannelse i design fashion på 
TEKO – skolen for design og business. Mie har givet sin 
futuristiske forsidekreation navnet ’Modern Tribe’. 
Det er hendes bud på, hvordan mennesket i fremtiden 
vil være nødt til at mutere for at beskytte sig selv mod 
en verden, det selv har skabt. 2



Du kender det garanteret fra dig selv. Det dér øjeblik, hvor bumser bryder ud over hele dit 
ansigt, og du tager dig selv i at tænke ”Hvad i alverden skal de nu gøre godt for? Hvem af Gud 
eller Darwin var det lige, der syntes, bumser gav mening?”

Eller hvad med det øjeblik, hvor du sidder over en hjernedød, kedelig opgave, går i stå i din 
overspringshandling på Reddit og tænker ”Hvad i alverden er det, jeg har gang i? Hvad er 
egentlig meningen med det, jeg laver?”

Ofte bliver vi pinligt berørte efter sådan nogle små tænkepauser – det føles tit lige lovligt lom-
mefilosofisk. Men faktisk er sådanne spørgsmål slet ikke så langt fra de spørgsmål, højt ærede 
og lærde universitetsfolk går og stiller sig selv hele tiden. Hvad er meningen med mit liv, med 
mit arbejde, med samfundet, og hvad med menneskeheden, universet og naturlovene? Det er 
gode og relevante spørgsmål, som alle sammen handler om eksistens. Om hvad meningen er 
med dét at være til.

Sandheden er derude, herinde og alle vegne
Nu er mening og eksistens jo alligevel store og svære spørgsmål. 
Så derfor kan det nok ikke undre nogen, at selv de meget lærde 
ikke altid er enige. Spørgsmålet om mening og eksistens er ofte en 
diskussion frem for et svar.

Noget forskning peger på, at mening er noget, der findes ude i verden – sandheden er derude, 
som x-files siger. Hvis vi skal finde ud af, hvad det vil sige at være til, skal vi altså se på alle de 
genstande og væsener, der findes derude i verden. For nogle forskere i biologi medfører det, 
at vi undersøger søer og vandløb, fordi de er en del af naturen. For andre forskere i samfunds-
videnskab eller økonomi, betyder det, at vi skal kortlægge de strukturer og markeder, der er 
i samfundet. Ser man sådan på det, kan man sige, at meningen med dit og mit liv eksisterede 
derude i verden længe før, vi blev født. 

Anden forskning mener, at mening er noget, der kommer fra os selv – sandheden om verden 
som sådan er way out of reach. Vi må slå os til tåls med sandheden om verden, som den er 
for os, der har menneskelige erkendeapparater, og som lever lige nu i denne tid og lige her på 
denne jord. Så hvis vi skal lede efter mening, skal vi kigge på, hvad det er for en fortælling, 
mennesket laver om sig selv og sin verden. For nogle forskere i fysik betyder det at undersøge 
tiden som noget relativt til det enkelte menneske og det enkelte sted. Og for andre forskere i 
litteratur, handler det om at analysere, hvad mennesket digter af historier om sig selv.

Andre igen mener, at sandheden ligger et sted derindimellem. I dette magasin findes mange 
bud på, hvad det vil sige at være til. Vi stiller dig spørgsmålet: Er du herre over din egen 
eksistens? Eller findes meningen med dig og dit liv derude i verden, hvor du må lede efter 
meningen som en anden UFO?

Hvad er 

meningen?

Hvorfor? 
Stil dig selv 
spørgsmålet 

over dem alle!

Af Anne Engedal

 Vi stiller dig spørgsmålet: Er du herre over 

 din egen eksistens? Eller findes meningen med  dig og dit liv derude i verden, hvor du må 
 lede efter meningen som en anden UFO? 

De fleste forbinder ordet ’eksistens’ med filosofi, baskerhuer, cafe latte og 
måske en smule tjald. Men spørgsmålene, om hvad meningen egentlig er 
med eksistensen, med menneskeheden, med lykken og med det hele,  
findes overalt og i alles liv. 
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INDHOLD
’Liker’ du 

din vens opdatering 
på Facebook? 

Forhandlingen om 
meningen med dit, mit 

og vores liv er i fuld 
gang på Facebook! 

Vi giver adjunkt 
Camilla Møring 

Reestorff et ’like’ for 
hendes forsidefoto og 

for hendes viden om 
Facebook-identiteter. 

 6-8 

 10-12 

 20-22 

 16-18 

Brok dig. Sig nej. Fokusér 
på det negative. Dvæl ved fortiden og hold 
for guds skyld op med at mærke efter. Vi 
har fået en ny nej-hat af professor Svend 
Brinkmann, som vi mødte til en samtale 
om 12-taller, mening, brok og hans tid på 
Herning Gymnasium.

Ringkøbing er det lykkeligste sted. I verden. Det fortæller flere undersøgelser. Vi synes, at hvis man har fundet 
lykken, skal man også dele lidt med os andre. Så vi har sat fire gymnasieelever fra Ringkøbing stævne for at få svar på, hvorfor de er ekstra lykkelige. 

Hvem der
bare var en 

Superman er …super, mens 
hans alterego Clark Kent 
er kikset. Stræb efter det 
ekstraordinære, men husk, 
at du bare er et menneske 
med fejl og alt det der. Mød 
en filosofisk superhelt og 
Existential Man .
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Støttet af Kulturstyrelsen

17 år med bopæl i Afrika 
og med et barn på vej. 
Vi har sat den gamle 
jas op mod en 
nulevende teenager 
og gymnasieelev fra 
Aarhus, Katrine Schou, 
som stiller spørgsmål 
til professor
Peter C. Kjærgaard.

 26-27 

Du er en del af 
generation Z, 
generation nå, generation 0. 
Ja, hvilken generation er du? 
student fra 2013 Peter Slet 
skriver et bud på et genera-
tionsmanifest, og to forskere 
giver deres besyv med. 

Forestil dig en verden uden elektricitet, 
internet eller kalashnikov. Hvad betød bogtrykkerkunsten, 
plastik eller p-piller for datiden ungdom, og hvad kan vi vente 
af fremtidens gaming og droner?

 28-29 

 30-31 

 34-35 
Festival om eksistens. Den 5. til 8. marts vil vi have nogle svar! 50 arrangementer 
og et brag af en åbningsfest sætter fokus på de helt store spørgsmål. Mød nogle af magasinets 
forskere til Århundredets Festival, som præsenteres af Folkeuniversitetet. 

Mød en 160.000 
gammel teenager: 
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Let’s talk about how

FABULOUS
you think I am Din identitet er ikke 

noget, du har for 
dig selv. Når dine 
venner trykker på 
LIKE-knappen på 
Facebook eller 
politikere udtaler sig 
om dig i medierne, 
er der mere på spil 
end bare props og 
spin. I diskussionen i 
medierne har vi gang 
i forhandlingen om, 
hvad meningen  
med dit, mit og  
vores liv er.

Af Anne Engedal

6



”Tidligere lod rige og adelige 
sig male til portrætter, 

eller de vinkede fra 
smukke balkoner for at 

sætte sig selv i scene som 
noget helt bestemt. 
Nu poster politikere 

selfies på deres 
Facebook-profiler.”

Camilla Møhring Reestorff,
adjunkt i kultur og medier  

ved Aarhus Universitet
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Vi gør det alle sammen, og de fleste gør 
det især på Facebook. Helle Thorning gør 
det, når hun laver selfies med Obama. 
Aktivister verden over gør det, når de 
besætter kirker eller smider tøjet. Og 
jeg gør det, når jeg poster billeder på 
Instagram fra de ekstra seje ting, jeg laver 
i min hverdag. Vi forsøger alle sammen, 
hele tiden, at sætte os selv i scene. Og det 
er der en god grund til. Ifølge adjunkt i 
kultur og medier ved Aarhus Universitet 
Camilla Møhring Reestorff er mening, og 
dermed også vores identitet, nemlig til 
konstant forhandling i vores interaktion 
med andre.

”Meningen med os selv og vores identitet 
er først færdig, når vi formidler den til 
andre, og de accepterer eller afviser den. 
Derfor er det ekstremt vigtigt hele tiden 
at have en stemme i den forhandling. 
Ellers eksisterer du simpelthen ikke, eller 
du lader i hvert fald andre bestemme, 
hvad du eksisterer som”, forklarer hun.

Selfies – en kamp om identitet
Det klassiske eksistentialistiske spørgsmål, 
om hvad det vil sige at være (menneske, 
kvinde, sort, gammel, kristen eller bare 
til)’, bliver altså aldrig helt færdig-besva-
ret. Vi er alle sammen aktivt i gang med 
at svare på det hele tiden, hvad end vi er 
opmærksomme på det eller ej. 

For selvom det godt kan lyde sådan, når alt 
fra tv-avisen til livsstilmagasiner snakker 
løs om alle de timer, vi bruger på Face-
book, er selviscenesættelse ikke noget, der 
først er opstået med de sociale medier. Det 
er noget, alle mennesker altid har gjort. 

”Tidligere lod rige og adelige sig male til 
portrætter, eller de vinkede fra smukke 
balkoner for at sætte sig selv i scene som 
noget helt bestemt. Nu poster politikere 
selfies på deres Facebook-profiler. 
Kampen om at skabe meningen med sig 
selv er altså ikke noget nyt. Medierne, vi 
gør det igennem, har bare ændret sig”, 
forklarer Camilla Møhring Reestorff.

Andre mennesker har altså indflydelse 
på meningen med dit liv, når de vælger, 
om de vil tro på din fortælling om, hvem 
du er. Ta’ bare dét, vi alle sammen gør 
på Facebook. Du kan fx kommentere 
på avisartikler, poste statusser fra din 
basketballtime og dele billeder af dig og 
dine venner. Det er alt sammen med til 
at formidle en mening med, hvem du er: 
Du er sådan én, der interesserer dig for 
politik, der dyrker sport, og som holder af 
dine venner. Men ligesom formidling alle 
andre steder, har din Facebook-fortælling 
ikke nogen mening, hvis den ikke bliver 
bakket op.

”Identitet er en vekselvirkning mellem den 
mening, jeg sender ud, og den mening, der  
allerede er derude i verden. LIKE-knappen 
fungerer på den måde som et meget 
konkret eksempel på forhandlingen om 
mig og min eksistens – siger I ja til min 
identitet eller ej? Trykker I LIKE eller ej?”, 
fortæller Camilla Møhring Reestorff.

Hvem har magten over din identitet?
Selvom de fleste af os har et netværk 
at forhandle meningen med os selv i, er 
mulighederne dog ikke lige for alle. For 
når man taler om medier, taler man også 

altid om magt. Vi kan nemlig have flere 
eller færre muligheder for at skabe os 
selv, alt efter hvilke medier, vi har adgang 
til. Og hvis vi ikke har adgang til at skabe 
vores identitet, har vi mindre mulighed for 
at få en stemme i demokratiet. 

”Eksempelvis har politikerne på Christans-
borg og journalisterne på de klassiske 
medier en bestemt privilegeret position 
til at komme ud til flere mennesker og 
dermed stå bedre i forhandlingen om, 
hvad meningen med os alle sammen 
som grupper er. Hvad det er for nogle 
kategorier, vi skaber til hinanden – så som 
’danskere’, ’unge’, ’blå blok’ osv.”, forklarer 
Camilla.

Camilla Møhring Reestorff er derfor 
rimelig træt af den diskussion, som råber 
vagt i gevær overfor unges mediebrug og 
beskylder den digitale generation for at 
gå for meget op i, hvordan de fremstår på 
nettet. For ifølge hende er problemet ikke, 
at vi sætter os selv i scene. Men at det ikke 
er alle, der er med til at sætte reglerne for, 
hvordan vi gør det.

”Problemet er, at der i den sociale 
orden, vi lever i, er nogle, der vinder 
på, at vi fremstiller os selv på bestemte 
måder, bestemte steder under bestemte 
kategorier. Når firmaer har kontrollen 
over medier som Facebook, og det 
medie-politiske system har magten over 
fjernsyn og aviser, har de også magten til 
at bestemme, hvordan du kan fremstå dér. 
Så du skal eksistere på en bestemt måde 
for overhovedet at blive hørt”, mener hun.

Pussy Riot på Lobnoye Mesto 
på Den Røde Plads i Moskva.

Foto: Denis Bochkarev

 ”If you don’t like how t
he table is set, 

 turn over the table” 

Frank Underwood,

 House of Cards 
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Let’s talk about how
 fabulous you think I am

Feminister eksisterer bedst 
med bare bryster
Dét, at rammerne i klassiske medier er sat 
af medie-politikergruppen, gør det inte-
ressant at se på, hvilken magt almindelige 
mennesker uden særlig politisk eller 
økonomisk position så ender med at have. 
Derfor forsker Camilla Møhring Reestorff 
i aktivistiske kunstgrupper som russiske 
Pussy Riots og feministiske Femen. De 
er nemlig ikke en del af det officielle 
medie-politiker system. Men de har fundet 
på nye måder at få deres bud på mening 
bredt ud på. 

Pussy Riots besatte en kirke og spillede 
en anti-Putin koncert i den for at vise, at 
ikke alle russere er helt vilde med deres 
præsident. Og selvom de røg i fængsel for 
det, betød det også, at de fik verdens- 
omspændende opmærksomhed. Det 
samme gælder det feministiske kol-
lektiv Femen, der opstod i Ukraine. De 
protesterer mod undertrykkelse verden 
over ved hjælp af deres bare bryster. 
Femen startede ellers som en gruppe, der 
kæmpede for ligestilling i Ukraine på en 
traditionel måde. De gik til demonstra-
tioner med skilte med paroler. Men de 
opdagede hurtigt, at medierne ikke var 
med på at dække deres budskaber og bud 
på deres identitet.

”Når pressen dækkede dem, opdagede 
Femen, at det altid var med billeder af 
dem og deres kroppe, så man aldrig så 
budskaberne på plakaterne. Så besluttede 
de sig simpelthen for at tage tøjet af og 
skrive budskaberne på deres bare bryster 
i stedet for”, fortæller Møhring Reestorff.

”If you don’t like how the table 
is set, turn over the table” 
Sådan siger mester-strategen Frank 
Underwood i ’House of Cards’. Og det er 
netop, hvad Pussy Riots og Femen gjorde. 
De oplevede, at den mening, der blev 
accepteret om dem, ikke var den, de selv 
identificerede sig med. De havde ikke fået 
et ben til jorden i forhandlingen om, hvad 
det vil sige at være ’russer’ eller at være 
’kvinde’. Men med deres utraditionelle 
udtryksformer lykkedes det dem at vælte 
bordet. Og hvis man kan skabe brud i den 
almindelige opfattelse af ens identitet, er 
der god chance for, at der bliver plads til 
en ny stemme i debatten.

”Når det, fx Femen gjorde, virkede, er det 
fordi, de udnyttede den fortælling, der 
eksisterede om dem i de klassiske medier, 
twistede den og gjorde den ekstrem. På 
den måde var det med til at nedbryde den 
gamle kategori om, hvad en feminist og 
en kvinde er, og dét skabte et rum for at 
forhandle om en ny fortælling”, forklarer 
Camilla Møhring Reestorff. 

Forskningen i identitet og selvfremstilling 
viser altså, at nogle af os starter dårligere 
i eksistens-forhandlingen end andre. Men 
det betyder ikke, det er umuligt at få gjort 
noget ved den identitet, andre giver dig. 
Det handler om at rive hul i meningen, 
som den er. At få skabt en stemme, hvis 
du opdager, at du ikke har en. Så selvom 
du ikke får din identitet for dig selv, er det 
om at tale med, når den er til diskussion.

“Election Protest 
Crucified Ukraine” 
by FEMEN Women’s 
Movement. 
Licensed under CC BY-
SA 2.0 via Wikimedia 
Commons
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Find dig selv rundt om
Brok dig. Sig nej. Fokuser på det negative. Dvæl ved fortiden, og hold for guds skyld op 
med at mærke efter i dig selv. Svend Brinkmann lyder træt og tvær. Men professoren i 
psykologi har godt mod på livet. Og meningen med livet? Den ligger rundt om hjørnet, 
men du skal ud og lede efter den.

Af Jeff Jørgensen

Går du ofte rundt og overvejer, hvem du 
egentlig er? Hold op med det. I hvert fald 
hvis du spørger Svend Brinkmann. Han er 
professor i psykologi og ikke særlig begejstret 
for tidens mantra om at se indad for at finde 
meningen med det hele. Brug din sunde 
fornuft i stedet og kig udad, opfordrer han: 

”Du kan ikke finde dig selv ved at kigge 
indad. Der er ikke andet end organer,” siger 
han med et smil på læben. Tiden kræver, at vi 
udvikler os hele tiden, er forandringsparate 
og lader os coache. Stop det. 

”Jeg overdriver det lidt, når jeg går imod de 
her tendenser om coaching, mindfulness 
og selvudvikling. Men de fleste svar ligger 
uden for dig selv i den verden, du er en del af: 
Andre mennesker, kulturen, naturen osv.” 

Hvem vi er, handler i høj grad om vores 
relationer til andre, forklarer han. Vi indgår 
i fællesskaber såsom familien, vennekredse, 
kolleger eller det store nationale fællesskab. 
De eksisterer, fordi vi forpligter os på at få det 
til at fungere og udfører vores pligter. Det er 
meningsfulde fællesskaber. Hvis du er lige-
glad eller har nok i at mærke efter i dig selv, 
tager fællesskabet og du selv skade. 

Nej, nej, nej
Svend Brinkmann mener, der er en stor 
integritet i at sige nej: 

”Øv dig i at sige nej lidt oftere. Når nogen fx 
til en medarbejderudviklingssamtale vil have 
dig til at udvikle dig, så sig nej. Sig du hellere 
vil have en kageordning.”

I sin bog Stå fast tager han et satirisk rivejern 
frem for at flænse forskellige fænomener i 
tiden. I stedet for at mærke efter i os selv bør 
vi fokusere på det negative, tage nej-hatten 
på, undertrykke vores følelser og dvæle ved 
fortiden. Det sidste er meget undervurde-
ret, understreger han. At se bagud er med 
til at skabe vores livshistorie og dermed en 
sammenhæng og mening i vores liv. Han 
forklarer, at i den udstrækning livet har en 
mening, er det ikke noget, man allerede som 
ung kan fornemme. Man må koble forskellige 
episoder i livet, ligesom man heller ikke kan 

forstå meningen med en bog efter kun få 
kapitler. 

Hitler og det meningsfulde liv 
Kan psykologien så ikke hjælpe os med at 
svare på livets mening? Ikke rigtigt beklager 
Svend Brinkmann og forklarer, at psykolo-
gien fokuserer på det subjektive, følelser-
ne. Men det er ikke hér, vi skal finde det 
meningsfulde i livet, mener han. Der er stor 
forskel på at spørge, om du føler dit liv er 
meningsfyldt og se objektivt på det. Måske 
følte Hitler, at han levede et meningsfyldt liv, 
men objektivt set var han skadelig for andre. 
En psykopat kan have det godt med at pine 
andre, men det er meningsløst. Omvendt 
med Moder Teresa. Hun havde det skidt 
en stor del af sit liv, men gjorde det godt og 
levede meget meningsfyldt. Med andre ord 
er værdien af dét, vi gør, ikke et spørgsmål 
om, hvad vi føler om det. Værdien og det 
meningsfulde skabes, ved det vi gør og i 
forhold til andre. 

”Der er ingen grund til at bekymre sig vold-
somt meget om livets mening. Det kommer 
af sig selv hen ad vejen. Fokuser på, hvad 
der virker væsentligt og forpligt dig på det, 
så skal der nok vise sig en mening med det,” 
opfordrer han.

Brok dig bare
I mellemtiden kan du jo fokusere på det 
negative og brokke dig lidt. Det er nemlig 
helt ok, mener Svend Brinkmann. Det siger 
han på trods af mange års tendenser med 

positiv, anerkendende ledelse og uddannelse. 
En tendens hvor selv sure citroner helst skal 
smile. Men det må ikke blive et tabu at tage 
fat om det dårlige og dét, der ikke fungerer, 
understreger han. Vi må heller ikke ignorere 
de negative sider ved menneskelivet. For først 
når vi accepterer, at vi – og andre omkring 
os – en dag bliver syge, gamle og dør, kan vi 
for alvor sætte pris på livet og samværet med 
andre, mener han. Men er han ikke bare selv 
et brokkehoved? 

”Jeg synes faktisk ikke, at jeg surmuler nok. 
Jeg glæder mig, til jeg bliver lidt ældre og 
gnaven. Der er en værdi i en lidt vrissen 
tilgang til livet og dets problemer.”

Meningen ligger rundt om hjørnet
Med lidt brok, dvælen ved fortiden og en 
accept af de negative sider i livet er du godt 
klædt på til at finde dig selv og lidt mening 
med dit liv. Men du skal ud og lede efter den, 
hen rundt om hjørnet og se, hvad der gem-
mer sig. Hvis du kigger indad bliver du bare 
lang i ansigtet, advarer Svend Brinkmann:

”At finde sig selv ender som regel med en 
skuffelse, fordi man typisk finder sig selv i 
sofaen med en pose slik.” >>>
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38 år, professor i psykologi ved Aalborg Universitet.

Opvokset i Herning og gik på Herning Gymnasium,  
hvor han i dag sidder i bestyrelsen.

Skrev bogen: Stå fast. Et opgør med tidens udviklingstvang  
i 2014 og bidrog til bogen: Det meningsfulde liv, 2003.

Bor i Randers med sin kone og deres tre børn.

SVEND BRINKMANN

hjørnet

“Du kan ikke finde dig selv ved at kigge indad. 

 Der er ikke andet end organer.”



“Det har en værdi i sig s
elv at være usikker og tv

ivle. 

 Vi skal være kritiske overfor vores synspunkter.”

Brinkmann om  

12-tals-perfektionister 

Svend Brinkmann mener ikke, man kan bebrejde de perfekti-

onistiske unge, der går op i deres karakterer og lægger dem på 

Facebook. Det er en forventelig reaktion, når samfundet også 

offentliggør karakterer og PISA-undersøgelser:

“Unge gør deres bedste, under de vilkår samfundet byder 

dem. Jeg håber bare, at nogle sætter sig udover tendensen og 

tænker over, om de vil være soldater i konkurrencestaten. At 

livet ikke handler om at optimere statens bruttonational- 

produkt. At de vil stå fast på nogle andre ting i livet, fx at det 

er ok at være humanist, selvom det ikke giver så stort afkast 

på statens finanser.” 

Hvis de formår at prioritere andre ting i livet end høje karak-

terer, gør de livet mere indholdsrigt på lang sigt, uddyber han:  

“Vi kender de her stereotyper om pressede, stræbsomme 

12-tals piger og afslappede drenge, der ikke tager karakterer-

ne så tungt. Uden det skal lyde alt for hippieagtigt, så er det 

ofte drengene, der klarer sig godt på lang sigt. De behøver 

ikke undskylde, at de finder værdi i at spille fodbold eller 

musik. De bygger noget mere bæredygtigt op, når de tillader 

sig at interessere sig for andet end sin egen intellektuelle 

optimering. Hvis et 12-tal er på bekostning af at være et 

ordentligt menneske, er det skidt.” 

Brinkmanns filosofiske 

Af Jeff Jørgensen

I dag er han professor i psykologi. Men det 
var ikke ligefrem Svend Brinkmanns plan som 
ung i Herning. I folkeskolen fortalte lærerne, 
at han snakker meget – også når han ikke skal. 
Det kom ham mere til gode i gymnasiet. I år er 
det 20 år siden, han blev student fra Herning 
Gymnasium. Helt forladt stedet har han dog 
ikke. Han sidder nu i bestyrelsen. Men hvad gik 
den langhårede Brinkmann så rundt og tænkte 
om livets mening og sin egen fremtid, dengang 
i gymnasiet?

“Nu ved jeg lidt om hukommelsespsykologi, og 
erindringer er jo notorisk upålidelige,” lyder det 
forbeholdende med et grin, inden han svarer:

“Jeg interesserede mig for alternativ rockmusik, 
men også for de store filosofiske spørgsmål og 
læste bøger om det. Findes Gud og hvis ikke, må 
man så gøre, hvad man vil?” 

I gymnasiet spirede interessen videre, men nu 
især med næring fra en god filosofilærer. 

“Min interesse for filosofi var nok lidt påtaget 
og et forsøg på at iscenesætte mig selv som en 
intellektuel,” husker han. Han holdt dog fast i fi-
losofien, selvom Herning ikke ligefrem er kendt 
for at fostre store filosoffer. På den egn er vi alle 
små krummer i livets store kiksedåse, fint, men 
så behøver vi heller ikke tænke mere over det. 
Og så alligevel. For der var jo Svend Brinkmann, 
der standsede op og tænkte en ekstra tanke nu 
og da – og stadig gør det, bare forklædt i psyko-
logiens klæder. 

“Jeg havde ikke rigtig en plan. Jeg ville gerne på 
universitetet og tænkte wauw – at få SU for at 
læse om de her store spørgsmål, det skulle jeg 
da. Så jeg valgte ret ubekymret at læse filosofi. 
Jeg var glad for, at mine forældre ikke modsatte 
sig. Min bror er jurist og søster privatansat. Det 
kan man forstå i Herning, men filosofi – hvad 
er det?”

De filosofiske studier på Aarhus Universitet gik 
fint i flere år, indtil det gik op for ham, at han 
også en dag skulle finde sig et job. Det mente 
han dengang var nemmere med en psykologi-
uddannelse. Og på det fag, kunne han stadig 
læse om meget af det samme, så helt forladt 
filosofien har han ikke. Har tyve års levet liv og 
et psykologi-professorat så gjort ham klogere på 
de svære spørgsmål?  

“Nej, ikke rigtigt. Hverken religiøst, politisk eller 
moralsk. Det er mere dét at stille spørgsmålene, 
der interesserer mig. Jeg har svært ved at skulle 
binde mig til kun ét svar. I min bog (Stå fast, 
red.) forsøger jeg at formulere tvivlens etik. Det 
har en værdi i sig selv at være usikker og tvivle. 
Vi skal være kritiske overfor vores synspunkter.”

om
vej
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Varedeklaration 
for lykke  

Det er ikke de samme ting, 
der gør os lykkelige, men noget 
går igen hos de fleste: 

Som individ betyder  
følgende meget:
• Stærke sociale relationer
• Udadvendt personlighed og 

åbenhed overfor oplevelser
• Evne og mulighed for at kunne 

kontrollere sit liv
• Engagement i frivilligt arbejde 
• Religion

Som samfund betyder  
følgende meget:
• Tillid til andre, også fremmede, 

og til institutioner
• Tryghed i hverdagen og rets- 

beskyttelse
• Frihed – politisk, personligt, 

seksuelt og selvopfattet 
• Materiel velstand, men kun til et 

vist niveau
• Økonomisk lighed
• Social deltagelse i samfundslivet
• Uddannelse, men kun til en vis 

grad og mest i fattige lande

Lykke

 Mød Cecilie Astorp 

 I Danmark er 

 X-faktorstjernernes 

 Se opskr
iften på 

lykke 

 lykkeniveauet 8,6. 

 Se side 14. 

lykke. Mød 

 Karl William og Ida 

 på side 18. 

 på side 19 

 fra Ringkøbing på side 16 
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Så gik man her og troede, at noget af det allermest eksistentialistiske 
her i livet handler om lykken, og at det kræver dybe filosofiske tanker at 
få styr på den. Det gør det også, mener de to filosofiforskere på Aarhus 
Universitet Morten Dige og Per Jepsen. Men dårligt når man at tænke en 
tanke, før ens store tanker bliver overhalet godt og grundigt indenom af 
de dér økonomer. For selvfølgelig kan der sættes tal på lykken, påstår de. 
Det har de så gjort i nogle årtier. Og tallet er som regel højst i Danmark 

“Vi måler så meget andet flyvsk som stress og depression, så hvorfor ikke 
også lykken?” spørger Christian Bjørnskov. Han er professor i økonomi 
på Aarhus Universitet og en af landets lykkeforskere. 

Bhutan måler vækst i lykke
Christian Bjørnskov mener, det er helt naturligt og legitimt at interessere 
sig for, hvad der giver livskvalitet ud fra statistisk viden. Målinger kan 
vise vigtige sammenhænge, som vi ikke ville vide uden økonomernes 
talarbejde, forklarer han. Det har man vidst længe i Bhutan. Siden 
begyndelsen af 1970erne har det sydøstasiatiske land brugt lykke som en 
målestok for landets udvikling, og begrebet står da også skrevet i forfat-
ningen. Det vil FN gerne have flere til og opfordrede i 2011 alle lande til 
at inddrage lykke i måden, vi måler fremskridt på. 

Retten til at være trist
Det politiske fokus på lykke kritiserer Per Jepsen med sin baggrund i 
filosofien. Han argumenterer for retten til at være ulykkelig:

“Vi lever i et samfund, hvor vi ikke bare har ret til at være lykkelige, men 
hvor det er blevet et krav. Vi burde have ret til at være ulykkelig.” 

Han mener, det er ok som individ at fokusere på, hvad der gør én glade-
re. Men der sker noget kritisk, når samfundet måler lykken og gør det til 
et politisk styringsredskab. Pludselig kræver staten, vi bliver lykkeligere, 
så vi producerer mere og forbedrer statens konkurrenceevne, advarer 
han. 

Fra lykkelig til skuffet 
Den massive fokus på lykke har en anden bagside, mener Per Jepsen. 
Nemlig vores stigende forventning om konstant lykke. Men det er ureali-
stisk, og netop skuffede forventninger kan ende med at gøre os triste. 

Det er derfor nødvendigt at erkende, at livet også består af lidelser og en 
god portion negative erfaringer, forklarer han. For ellers får vi et reduce-
ret og skævt billede af, hvad det vil sige at leve et liv. 

Lykken er mere end tal

Af Jeff Jørgensen 

Det tilfredse
De store internationale lykkemå-
linger handler især om, hvor til-
fredse folk generelt er med deres 
liv. De fleste menneske opfatter 
lykke som livstilfredshed. Har du 
det i bund og grund godt? 

Det nydelsesfulde
Lykken er maksimal nydelse og 
minimal lidelse. Målet er nydel-
sesfulde oplevelser i tilværelsen. 
Vi oplever den lykke, når vi føler 
os godt tilpas, er glade og trives. 
Med andre ord fest og ferie. 

Det meningsfulde
Lykken handler ikke kun om 
at nyde, men også at gøre sin 
tilværelse meningsfuld. At reflek-
tere over sit liv. Aristoteles talte 
om det i oldtiden, og siden er 
lykke forbundet med at gøre det 
gode. Ikke blot for én selv, men 
også fællesskabet. Sådan forstår 
buddhister også lykke. At du 
prioritere at læse et magasin om 
eksistens kan være din ubevidste 
søgen efter den form for lykke 
i dit liv.  

Det engagerede
Lykken kan opleves i glimt i 
særligt berigende situationer. Vi 
gennemstrømmes af livsglæde, 
når vi er fuldt optaget af en 
aktivitet som fx at se en god 
film, dyrke sport eller aflevere 
fysikrapport ...øh, opleve stor-
slået natur. Vi kan opleve flow af 
lykke, når vi engagerer os dybt 
og uforstyrret i vores tilværelse. 

Lykkelig på fire måder
Lykkeforskere skelner mellem fire grundlæggende forskellige måder at opfatte lykke på, 
men det er især de to første, man fokuserer på i de mange målinger af lykke:

I Danmark er lykkeniveauet 8,6. Tallet svinger alt efter, hvem der måler, 
men danskerne scorer som regel højest. Men kan og skal lykken forklares med et tal? 
Ja, siger økonomen. Njaa, siger filosoffen. 

K
ilder: Institut for lykkeforskning, C

hristian B
jørnskov og A

alborg U
niversitets w

ebside om
 lykke.
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“For at forstå hvad lykke er, må vi også forstå, hvad det vil sige at være 
ulykkelig. Det forsømmer vi nok,” siger han. 

“Gymnasieelever kan hurtigt føle sig forkerte, så snart de er ulykkelige. 
Men som teenager er man ved at blive et menneske. Det er naturligt at 
være forvirret over at skulle finde sin plads her i livet og derfor også i 
orden at insistere på retten til at være ulykkelig. Det giver os erfaringer til 
at være gode mennesker.”

Tal bekræfter tankerne  
Lykken adskiller trods alt ikke filosofferne helt fra økonomerne. Forsker 
i filosofi Morten Dige understreger, at tidernes største filosoffer på 
mange punkter når frem til det samme, som økonomerne gør med deres 
lykkemålinger. 

For eksempel at relationer, frihed og det at have mening i sit liv gør os 
lykkelige. Han savner dog Aristoteles’ lange perspektiv på lykke. Morten 
Dige mener, lykkemålingerne fokuserer mest på oplevelsen her og nu: 

“Lykken er mere end en momental sindstilstand. Det er noget, som vi 
først kan vurdere langt henne i livet. Én svale gør ingen sommer,” siger 

han og henviser til udtrykket, der har sit ophav hos den græske filosof 
Aristoteles. Med andre ord medfører et eksempel på noget positivt ikke 
nødvendigvis en generel lykke. 

Vi har ikke toppet endnu
Det kan vel kun gå nedad, når man topper skalaen over lykke. Per Jepsen  
advarer imod den store skuffelse, som kommer, når forventningerne ikke 
indfries. Men Christian Bjørnskov tror ikke, vi har toppet. For der er 
områder, hvor danskerne har potentiale for mere lykke. I Sydamerika er 
de mere lykkelige, end man kunne forvente ud fra forskellige objekti-
ve forhold. De har et særlig godt naboskab, en tendens til ikke at tage 
tingene for tungt og en større accept af andres livsvalg, forklarer han, og 
mener det er områder, vi nok ikke er så gode til i Danmark. Det kunne 
gøre os lykkeligere. Men det kan blive et problem at måle, pointerer 
Christian Bjørnskov. 

“Danskerne kan blive mere lykkelige, men det kan være svært at måle, 
for hvis vi allerede har svaret 10 på skalaen, kan man jo ikke svare 
højere”. 

Vi er simpelthen løbet tør for skala. 

Lykken er mere end tal

De store internationale lykkemålinger 
stiller ganske få spørgsmål. Typisk spørges 
ind til folks egen opfattelse af livstilfreds-
hed (satisfaction) eller lykke (happiness) 
eller begge dele. Når tilstrækkeligt mange 
har svaret, udregner man en gennemsnit-
lig lykke. Man indsamler også facts om 
personerne og kan derfor se sammen-
hænge mellem lykke og fx alder, køn, job, 
personlighed, uddannelse og nationalitet. 

Man holder sig typisk fra at spørge om, 
hvad der gør folk lykkelige. Svarene er 
nemlig ofte misvisende, fordi de er værdi- 
ladet. Fx vil forældre typisk svare deres 
børn. Men kulturen dikterer, at forældre 
bør svare det, og det overskygger andre 
aspekter. Spørger man, hvor lykkelig er 
du, kan man bagefter nøgternt kigge på 
andre facts – fx om de har børn. Og nej, 
forældre er ikke mere lykkelige end dem 
uden børn, viser undersøgelserne.

Danmarks placeringer i lykkemålinger

Sådan måles lykken

 “Lykken er mere end en m
omental sindstilstand. 

 Det er noget, som vi først kan vurdere langt henne i livet.” 

 Morten Dige 

#1  European Social Survey 2008

#2  World Database of Happiness (gns 2000-2009)

#1  Gallup World Poll 2011

#1  Eurobarometer 2012

#1  FN’s: World Happiness Report 2012

#5  OECD Your Better Life Index 2013 15



Lykkelige RingkøbingEuropas lykkelig-
ste by i 2007 
hed Ringkøbing. 
Fire af byens 
gymnasieelever 
giver her deres 
bud på lykken. 
De må sgu da 
vide det... 

B: Benedikte Lundby, 
19 år, Ringkjøbing 

Gymansium, 3.g

M: Martin Østergaard, 18 år, 
Det Kristne Gymnasium 

i Ringkøbing, 2.g

Vi sidder i Ringkjøbing Gymnasiums kantine 
til en snak om, hvad den dér lykke egentlig 
går ud på. Om bordet sidder elevrådsforman-
den Benedikte Lundby, studiefællen Johannes 
Korsdal Nielsen og Martin Østergaard fra 
den ene naboskole, Det Kristne Gymnasium, 
og Cecillie Astorp fra naboen på den anden 
side: Ringkøbing Handelsskole- og Handels- 
gymnasium. De er alle børn af verdens lyk-
keligste folk. Nice. Helt sikkert. Men også lidt 
af en titel sådan at skulle leve op til. For kan 
det egentlig gå andet end nedad herfra? No 
problem, lyder det tilbagelænet fra de fire. De 
nyder livets små lykkeglimt og forventer ikke 
at skulle være lykkelige hele tiden. Lykken er 
for dem pizza, en sød hundehvalp og glade 
homoer. Sådan da. Svarene stritter i mange 
retninger. Det er ikke nemt at fange lykken, 
men her er deres bud: 

Hvad tænker I om at være de lykkeligste?
B: Det er da vildt dejligt at bo et sted, der er 
kåret som det lykkeligste. Og ja, vi går da ikke 
rundt og er kede af det, ha ha.

J: Ringkøbing har en god størrelse – lille nok 
til at føle et fællesskab, og stor nok til at have 
et byliv for alle aldre. 

M: Ja, man sidder ikke bare på hver sin 
villavej og glor ud i luften. Men det er også 
lidt utroligt, for det er normalt sydpå, man 
tænker, lykken er størst på grund af sol og 
hvide sandstrande. 

J: Det handler vel om, at i Danmark stoler vi 
mere på hinanden. Sydpå tænker man, at alle 
vil stjæle fra dig. Det er lettere at have fælles-
skaber, når man stoler på hinanden. 

B: Vi står også tit sammen. Fx demonstrerede 
mange i går mod at rive en gammel bygning 
ned. De gik med fakler og holdt taler. 

C: Der er også mange foreninger, hvor man 
samles på tværs af alder og forskelle. Fx 
omkring fodbold. Der er en loge, de drikker 
øl og alle kender hinanden. Fest og farver. 

B: Og nede i byen på det her pizzasted, bliver 
jeg altid genkendt med et: ”Hej, min ven. 
Kom inden for – skal du ha’ det sædvanlige?” 

Er naturen her i Vestjylland vigtig? 
M: Det er rart, hvis man har haft en travl dag 
med lektier osv., så kan man gå en tur i flot 
natur. Det lyder pensionist-agtigt, men det 
gør noget ved én. 

J: Ja, altså livet kan hurtig handle om lektier, 
aflevering og tage i byen og drikke og så 
forfra igen. Naturen er et godt afbræk.

B: Da jeg var i USA, boede jeg midt på konti-
nentet. Mange havde aldrig været ved vandet. 

Her er jeg tit ude at løbe langs fjorden, og der 
er en badebro, hvor jeg tit sidder og kigger 
ud over vandet. Det er så flot og stille. Jeg kan 
sidde dér og fundere over tingene. Ha, ha – 
nu lyder jeg lidt som én, der bare går rundt i 
sin egen verden og tænker filosofisk. 

Hvad synes I om at måle lykke? 
B: Det er ikke nogen dårlig ide, men det er 
nok svært at gøre helt præcist. 

C: Det er underligt, at man siger, dig og dig er 
mere lykkelige end ham. Det handler jo om 
dine værdier, om du er lykkelig eller har et 
lorteliv. I min klasse er der mange rigmands-
børn, og jeg kan tit se, vi har forskellige 
holdninger til, hvad vi synes er fedt. Så vi 
vurderer, om vi er lykkelige, ud fra noget 
forskelligt. 

M: Ja, også for dem, der måler det. Når de 
stiller spørgsmål, har de også nogle antagelser 
om, hvad der gør os lykkelige. Hvis man 
spørger nogen i København, hvad der gør 
dem lykkelige, så nævner de nok nogle andre 
ting, end vi gør. Men det er ok, at man måler 
lykke. Så kan hver enkelt selv vurdere, om det 
giver mening for dem. 

Hvad er lykke for jer?
B: Når man har det godt, og ens familie har 
det godt. De små øjeblikke. En løbetur. Noget 

“Hvorfor var jeg ikke i biffen 
eller i Tyrkiet? Jeg gider da ikke 
sidde her med min havregrød 
og danskaflevering.”

“Det kører bare derudaf med 
peace, love and men.”  Martin 

Østergaa
rd 

 benedik
te Lundb

y 
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Lykkelige Ringkøbing
C: Cecillie Astorp, 19 år, 
Ringkøbing Handels-
skole- og Handels-
gymnasium, 3. år

J: Johannes Korsdal 
Nielsen, 18 år, 

Ringkjøbing 
Gymnasium, 2.g

smukt. En der siger noget pænt til én. Det 
kan lige løfte det hele. 

J: Sommetider handler det om at ignorere de 
små øjeblikke. Hvis det er hårdt lige nu og 
her. Hvis noget går galt, dødsfald og sådan 
noget. Man skal fokusere på længere perioder 
for at vurdere lykken.

C: En ting der går igen gennem hele livet, er 
nok den her base med familie og venner. 

B: Minder gør også én glad. Mange siger, 
man skal leve i nuet, men ofte glemmer vi at 
sætte pris på dét, der sker lige nu. Når der er 
gået noget tid, kan man pludselig glæde sig 
over minderne. 

J: Jeg tror, man er lykkelig, når ens forvent-
ninger stemmer overens med virkeligheden. 
Og det er forskelligt fra kultur til kultur. Hvis 
man vokser op i en landsby langt væk, er det 
vigtigste måske at være tæt på familien. I 
andre kulturer forventer man noget andet, før 
man er lykkelig. 

J: Jeg tror heller ikke, det er godt med kulturel 
frisættelse fx fra religion, ideologier eller 

andre fællesskaber. Det kan gøre én ulykkelig, 
hvis man tænker meget over, hvorfor man 
gør noget. Det kan ende i meningsløshed. 
Man skal tro på et eller andet for at være 
lykkelig. Det kan være alt fra marxisme til 
psykoanalyse. 

C: Øh, nu kan jeg pludselig mærke, jeg går på 
handelsskolen. Jeg fatter intet af det der. 

J: Jamen, at man har en base – noget man 
tror på eller vil stræbe efter at opnå. Hvis 
man bare afviser alt, bliver det tomt og 
meningsløst. 

C: [Smiler og vinker] Ha ha.. 

J: Det er vigtigt at føle, man har skabt et eller 
andet og givet noget videre. Så kan man godt 
slappe af og dø lykkelig. 

B: Hvordan med religion ovre hos jer, Martin, 
hvad betyder det? 

M: Jamen, vi bor på Det Kristne Gymnasium  
og har nok et specielt fællesskab og en tryg base. 
Her har vi rod. Her slapper vi af. Vi har noget  
at samles om. Det gør os nok mere lykkelige.

Hvornår var I sidst lykkelige? 
M: I sidste uge, da jeg og mine venner bestod 
køreprøven. At dele deres glæde og selv bestå 
var en god fornemmelse. 

B: I går da jeg skypede med min søster i 
Argentina. Hun har det hårdt for tiden og 

svært ved at lære sproget. Hun sagde, at det er 
rart, jeg altid er der for hende. Selvom vi har 
skændtes, kommer hun alligevel til mig, når 
hun er lidt nede. Det var vildt dejligt. 

J: Sidst jeg øvede med bandet. Alt klikkede. 
Alt, hvad vi havde forberedt, kørte bare. Det 
gav et boost at opnå det sammen efter at have 
øvet i lang tid. 

C: Jeg bor sammen med en veninde, og vi har 
to hunde. Den ene er hvalp. Da jeg forleden 
gik med den ved søen, skræmte ænder-
ne den. Det var ret sjovt at se, og jeg blev 
sådan helt: ”I kan bare prøve på at gøre den 
fortræd” Ha ha. Jeg havde et lykkeligt øjeblik 
over, hvor sjov verden sommetider er.

Kan man se, høre, lugte, føle, 
røre og smage lykken?
J: Ja, pizza er lykken, ha ha. 

C: Lykke har ofte noget at gøre med smil og 
glimt i øjet, synes jeg.

J: Man kan også mærke på folk, om de er i 
balance med sig selv eller prøver at iscenesæt-
te sig selv for at blive bekræftet. 

Af Jeff Jørgensen

“Det er vigtigt at føle, man har 
skabt et eller andet og givet noget 
videre. Så kan man godt slappe 
af og dø lykkelig.” 

“Jeg har lige set et 
program med Ole Henriksen. 
Jeg vil gerne være lige så 
glad, som ham.” >>>

 Cecilli
e Astorp

 

 Johannes Korsdal Nielsen 
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B: Ja, kropsholdningen og små ændringer 
i hvordan folk normalt er, siger meget om, 
hvordan de har det. 

Hvem er mere lykkelig end jer? 
C: Jeg har lige set et program med Ole 
Henriksen. Jeg vil gerne være lige så glad, 
som ham. Han virker oprindelig glad hele 
tiden. Man målte på et tidspunkt hans 
hjerne, og kunne se, han var mere lykkelig 
end andre. 

B: Og Gustav. Han er også ret glad. Det er 
måske fordi, de er til mænd.

M: Det kører bare derudaf med peace, 
love and men, ha ha. 

C: Ja, man skulle blive lesbisk.

M: Tror det handler om, at det er tv. De 
får at vide, de skal være glade. Det er så 
kun dét, vi ser.

B: Det er nok en facade, men jeg tror 
faktisk, de har en anden indstilling. En 
holdning om at ville være sprudlende og 
boblende. 

C: De gør dagen, hvad de vil gøre den til. 
Hvis man siger, i dag vil jeg give kompli-

menter, så får man nok nogle tilbage, og 
så bliver det en god dag. 

B: Så du mener, vi alle bare skal gå rundt 
og hele tiden sige ”I love it.” 

Gør vi os mere lykkelige 
på Facebook? 
B: Det er jo en redigeret version af én selv 
på Facebook. Det er sådan noget: ”Jeg 
har lige løbet 10 km. Jeg skal til Tyrkiet. 
Jeg får lækker mad.” Alt muligt godt. Det 
betyder ikke, man er lykkelig. 

M: Dem, der sådan helt uden facade siger, 
når noget er pissetræls, eller de ikke har 
det godt, udgør måske fem procent. Og så 
tænker de fleste: ”Ja, ja. De vil bare have 
opmærksomhed.” 

B: Hvis man kun ser de gode historier på 
Facebook, så generaliserer man, at alle har 
det godt. Man sammenligner med sit eget 
liv. Hvorfor spiser jeg ikke sund, lækker 
mad. Hvorfor var jeg ikke i biffen eller i 
Tyrkiet? Jeg gider da ikke sidde her med 
min havregrød og danskaflevering. 

M: Einstein sagde engang, alt er relativt, 
alt skal ses i forhold til hinanden. Fredage 
er kun fede, fordi der findes mandage. 

Er de lykkeligere i Ringkøbing?

Nej, det er en tilfældighed, at de i Ringkøbing blev kåret 
som Europas lykkeligste, mener Christian Bjørnskov. 
Han er økonomiprofessor på Aarhus Universitet og har 
i årevis beskæftiget sig med lykkemålinger. Det er et alt 
for usikkert grundlag, pointerer han. 

”Mit gæt er, at de har spurgt tre-fire personer i Ring- 
købing,” siger han. 

Kilden bag kåringen i 2007 var en Eurobarometer- 
undersøgelse, som EU stod bag. De undersøgte  
europæernes selvopfattede lykke, og den undersøgelse 
viste, at danskerne er de lykkeligste. 

Journalister dykkede ned i rapporten for at konstatere, 
at lykken var allerstørst i Ringkøbing. Problemet er ifølge 
Christian Bjørnskov, at de kun spørger ca 1000 danskere. 
Det er fint til at sige noget generelt om danskerne, men 
for få til at pege på interne geografiske forskelle. 

Andre undersøgelser sammenligner regionerne og viser 
så små forskelle, at de lykkeligste steder varierer fra år til 
år. Så der er nærmest ingen forskel på, hvor i Danmark 
lykken er størst, konkluderer Christian Bjørnskov. 

Der har i øvrigt ikke været tilsvarende kåringer på grund-
lag af Eurobarometers undersøgelser siden 2007. 

Til gengæld undersøger de, hvilke af de største
europæiske byer, der har de mest tilfredse indbyggere. 
I 2012 spurgte de i Danmark indbyggere i Aalborg og 
København. I Europa var aalborgenserne de mest 
tilfredse. Det gør dem ikke til de lykkeligste, bare de 
mest tilfredse byboere. Men det er jo også dejligt.

>>>

To unge 
jyske 

musikere 
om lykke

KARL WILLIAM 

Musiker, 19 år. Bor i Aarhus. Ud-
kom med debutalbummet døende 
i 2014. Nomineret til Årets Nye 
Navn og Årets Urbanudgivelse 
ved Danish Music Awards.

IDA

Musiker, 20 år. Bor i Videbæk. 
Vandt i 2012 X-Factor. Udkom 
året efter med albummet Seize 
The Day med bl.a. nummeret 
”Maybe I like it”, som er afspillet 
over en million gange på YouTube.

Hvad er lykke for dig ?  Når jeg har overskud, 
og når jeg føler, at jeg har styr på tingene. I det hele 
taget bare en tjekket og rar måde at leve på, frem 
for det stressede og ikke forløste. Jeg skal også på 
samme tid kunne give folk de bedste sider af mig 
selv. Hvornår er du lykkelig ?  Jeg har på det 
seneste følt mig meget tryg omkring de mennesker, 
jeg kender. Det er i sig selv en meget lykkelig følelse. 
Kan du se, lugte, høre, røre eller smage lykken 
?  Jeg har altid brugt min lugtesans meget, og ja en 

lugt kan sagtens minde mig om en lykkelig tid. Og 
nu hvor jeg laver musik, vil jeg bestemt mene, jeg 
også kan høre lykken. Dit albums titel er døende 
– hvorfor ?  Fordi døden er et tabu. Og ligesom så 
mange andre ting kan man i sidste ende ikke undgå 
at møde den. Tabuerne er over det hele, og de skal 
for mit vedkommende prøves af, før jeg kan have 
en holdning til dem. Det gælder både rusmidler 
og døden, som for mig er de to bedste eksempler. 
Hvad skal gøre dig lykkelig de næste par år ?  
Jeg lever af musik for tiden, så ingen uddannelse 
lige foreløbig. Jeg vil helst undgå en uddannelse, 

så længe jeg er i live. Jeg er meget imod, den 
måde skolen fungerer på – både gymnasiet 
og folkeskolen. Der bliver ikke taget sig 
af unge menneskers psyke, mens de er 

i en altafgørende alder. Til gengæld 
dedikerer man sin hverdag til facit og 

tal, selvom man går og brænder inde 
med noget, man i virkeligheden 

går mere op i. Det er noget 
af det mest umenneskelige, 
jeg har været en del af.  

Hvad er lykke for dig ?  At have en følelse af glæde. Føle et flow. At 
være i ét med omgivelserne, at være til stede i nuet og altså ikke have 
tankerne andre steder. At være urefleksiv, altså ubevidst om sin egen 
fremstilling.  :-) Hvornår er du lykkelig ?  Fx midt i et grineflip. Når 
jeg er sammen med mennesker, hvor spontane sjove situationer kommer 
ud af ingenting, så er jeg mere energisk, glad og ja, vel også lykkelig. 
Og generelt følelsen af at være forstået og værdsat. Omvendt gør det 
mig ulykkelig at blive misforstået eller uforstået, og hvis jeg føler mig 
alene. Kan du se, lugte, høre, røre eller smage lykken ?  Et sus 
igennem kroppen, lethed, energi, klarhed. Et frisk vindpust måske. Og 
en følelse af flow og at være på rette sted på rette tidspunkt. På “Maybe 
I like it” synger du: ”Maybe I’m lost but found a way to seize the 
day. Maybe I’m wrong but I’m right cause I don’t play it safe.” 
Hvad ligger der i det ?  Der er mange ideer om, hvad lykke er: Et 
hus, børn, penge, 12-taller, naboens fest, et parforhold osv. I vores jagt 
efter omgivelsernes definition af lykke, altså andres lykke, overser vi de 
muligheder for lykke, som vores egne omgivelser giver os hele tiden. 
Det er derfor vigtigt at være åben og give plads til det spontane.
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Hvad gør du, hvis  
du finder en pung?  

Et socialt eksperiment i USA og 
Europa viste forskellig indstilling 
til sine medborgere og derfor også 
forskellig tillid til fremmede. På 
gaden i en række byer i USA og 
Europa tabte forskerne bag ekspe-
rimentet en pung med kontanter 
svarende til en dagløn i landet 
samt ID, så pungen kunne leveres 
tilbage. To steder i verden blev alle 
pungene med kontanterne retur-
neret til ‘ejeren.’ Det var i Danmark 
og Norge. I resten af Europa blev 
lidt over halvdelen returneret.

Af Jeff Jørgensen

Opskriften 
på lykke
Hvordan laver man en omgang lykke med det hele? 
Som verdens lykkeligste burde danskerne ligge inde 
med ingredienserne. Professor Christian Bjørnskov 
afslører her hemmeligheden bag den rene lykke.

Du tager 500 gr tillid, en god portion relationer og 5 dl frihed – eller ejerskab over egne handlinger, som Christian 
Bjørnskov kalder det. Han er professor i økonomi på Aarhus Universitet og en af landets eksperter i lykke. De tre 
ingredienser er det basale for lykken, selvom den ofte også krydres med andet.  Men kvaliteten er ikke ligegyldig, så 
lad os se nærmere på råvarerne bag verdens lykkeligste folk: 

500 gr tillid Udenlandske turister forbløffes igen og igen, når danske forældre trygt efterlader barnevognen foran 
en cafe. Mens mor og far får sig en kaffe indenfor, sover Rosa Maria udenfor i barnevognen. Det er et 
sigende billede på den danske tillid. Tre ud af fire danskere mener, at man kan stole på de fleste. Det er 
verdensrekord. På verdensplan mener kun én ud af fire personer, at man kan stole på de fleste andre. 
At vi stoler på hinanden – også den ukendte mand på gaden – gør livet lettere og lykkeligere. Men 
hvorfor har danskere større tillid end så mange? Det er ikke nemt at forklare, siger Christian Bjørnskov.

“Det er ærlige svar er, det ved vi ikke. Danskere er meget tillidsfulde, og det er hovedforklaringen bag, 
at vi er mere lykkelige end andre lande. Men vi kan ikke sige hvorfor. Vi kan se, tilliden er gammel, for vi 
finder den også hos danske familier, der er udvandret flere generationer tilbage.” 

 Så 500 gr bundsolid tillid skal der til, gerne som bedstemor laver den.  .   

En god 
portion 
relationer

Mennesket er et socialt væsen, og undersøgelser viser da også, at tilfredsheden med livet er størst hos 
dem med gode relationer. Ikke de 300 Facebookvenner, men nære forhold til nogle, du deler tanker, 
følelser og oplevelser med. Folk der støtter én. Det kan være familie, venner, naboer, arbejdskolleger 
eller dem, du dyrker sport med. 

Relationer er en af de vigtigste kilder til, hvor lykkelige vi er. Derfor kan det virke paradoksalt, at mange 
vælger at investere meget tid på at tjene flere penge og forventer, det vil gøre dem mere lykkelig. 
Tiden ville nok være bedre investeret i de sociale relationer. Omvendt er et arbejde også vigtigt for 
folks lykke. For udover lønnen giver arbejde os netop kolleger, identitet og mening. Men glæden ved 
de ekstra penge et arbejde kan kaste af sig, overvurderer vi ofte. Det overraskede også Christian 
Bjørnskov, da han konstaterede, hvor kort effekt nogle ekstra goder i hverdagen har for lykken:

“Folk vænner sig forbavsende hurtigt til materielle forbedringer. En ny bil giver glæde, men et år efter 
er effekten væk. At glæden er så kortvarig, overraskede mig.”

 Spar ikke på denne ingrediens. Bland bare en god portion relationer med i retten.  . 
 Du får dem ikke i discountbutikken. De er kostbare, men hver en krone værd.  . 

5 dl frihed Vi danskere oplever en stor grad af kontrol og ejerskab over vores liv og handlinger, og det gør folk 
lykkeligere. Vi kan tale frit, rejse frit og tænke frit. Vi kan med få begrænsninger vælge, hvad vi vil 
uddanne os til. Muligheden for at påvirke det samfund og de omgivelser, vi færdes i, fremmer lykken. 
Lykkeforskningen peger da også på, at folk i udviklede demokratiske stater er mere tilfredse med livet. 

Friheden til at præge sit liv, uanset om valgene fører uheldige konsekvenser med sig, betyder meget 
for vores tilfredshed. Christian Bjørnskov uddyber:  

“Det vil nok overaske mange, hvor lidt lykken afhænger af de store politiske diskussionsemner og 
populære samtaleemner i det hele taget. Skattetryk, dagpengesats og de offentlige ydelser. Det trælse 
danske vejr. Eller om vi lever sundt. Det betyder fx ikke noget for vores lykke, om vi er sunde objektivt 
set. Det er vigtigere, at vi har opfattelsen af, det er vores eget frie valg at leve sundt eller usundt.” 

 Så i gryden med frihed, og put endelig ikke låg på.  .

K
ilder: Institut for lykkeforskning, C

hristian B
jørnskov og A

alborg U
niversitets w

ebside om
 lykke. 
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“He’s weak. He’s unsure of himself. He’s a 
coward. Clark Kent is Superman’s critique 
on the whole human race.” Ordene er 
Quentin Tarantinos og stammer fra kultfil-
men Kill Bill. Hovedskurken Bill forklarer, 
hvorfor ideen bag Superman er sej: den 
handler om supermenneskets forhold 
til sin menneskelige side, nemlig hans 
kluntede og kiksede alter-ego.

Carsten Fogh Nielsen er adjunkt i filosofi 
ved Aarhus Universitet og ekspert i teg-
neserier. Han giver Bill ret i, at superhelte 
er værd at se nærmere på – også selvom 
du normalt ikke er til tegneserier. Vi 
kan nemlig lære meget om os selv af 
Superman, Batman og de andre, også 
selvom vi hverken har røntgensyn eller 
batmobil. For i vores moderne samfund, 
er man aldrig bare er én ting eller én 
person. Du er altid alle mulige ting, der 
ikke nødvendigvis passer sammen. Og det 
er et problem, Superman i helt ekstrem 
grad tumler med:

”På den ene side er han overmenneskelig. 
Dét, vi ville alle sammen gerne være, hvis 
bare vi kunne. Det er idealet for, hvad 
mennesket eller samfundet kunne være. 

Af Anne Engedal

’If Batman 
knew about 
this, you’d 
be in so much 
trouble’

Tegneserier er 
ikke bare for sjov. 

Vi kan lære meget 
om, hvad det 

vil sige at være 
menneske ved at 

se på tegneseriernes 
superudgaver af os. 

Adjunkt i filosofi 
og tegneserieekspert 
Carsten Fogh Nielsen 

fortæller, hvordan 
Batman reddede 

hans liv. 

SPIDERMAN

 WITH GREAT 
POWER COMES GREAT 

RESPONSIBILITY.

På den anden side er alteregoet Clark 
Kent netop det, vi reelt set er. Og det er 
ikke nødvendigvis noget kønt syn.” 

Underbukser udenpå tøjet, 
hævet over loven
Carsten Fogh Nielsen har lovet at hjælpe 
os amatører med at forstå, hvad superhel-
te er for nogle. Hvorfor de er filosofiske 
og hvorfor de rager dig, selv hvis du ikke 
er tegneserienørd. Han forklarer, at det 
vi kalder en superhelt har tre særlige 
kendetegn: Det er en person med over-
menneskelige kræfter. Han eller hun har 
en hemmelig identitet og et kostume. Og 
endelig optræder helten i en verden, hvor 
der strides mellem godt og ondt.

Siden genrens begyndelse er det en 
opskrift, der er skruet op og ned for. 
Nogle superhelte (som fx den kørestols-
bundne teenagepige og hacker-ekspert 
bat-girl) er ikke overmennesker, men bare 
ekstra seje dødelige. Men for Carsten 
Fogh Nielsen er det exceptionelle ved 
alle superhelte-tegneserier den splittelse, 
heltene kæmper med. At de på den ene 
side er en del af menneskeheden, og på 
den anden hæver sig over den.

”Superheltene udstiller forholdet mellem 
lov og retfærdighed, virkelighed og ideal. 
Spørgsmålet er, om loven til tider kommer 
til at stå i modsætning til, hvad mennesker 
retfærdigvis bør gøre. Men hvem kan stå 
udenfor loven og vurdere og opretholde 
den? Det er etiske spørgsmål, som er på 
spil i vores hverdag, hver eneste gang, vi 
har med lov at gøre – om det så handler 
om butikstyveri, ytringsfrihed i tegneseri-
er eller tortur i afhøringer”, fortæller han. 

Identitetskrise og kvinder
Superhelten er altså en form for tegnet 
filosofi om splittelsen mellem det mest 
ideelle i verden og så realiteten, mellem 
retfærdighed og lov. Og ifølge tegneserie-
filosoffen er det ikke tilfældigt. Superhel-
tenes fædre var nemlig heller ikke selv på 
det rene med, hvem de var:

”Superhelten opstår i 1930’ernes 
Brooklyn, New York. Bag tegneserierne 
står en masse fattige og overvejende 
jødiske tegnere. Og hvis der er noget, der 
karakteriserer både unge mænd, jøder på 
det tidspunkt og indvandrere, så er det 
identitetssplittelse og fornemmelsen af at 
være underdog”, fortæller Carsten Fogh 
Nielsen.

Superheltetegnerne var altså en gruppe 
unge mænd, der havde ondt i identiteten, 
og som ikke kunne passe ind i samfundet 
– ud over når de tegnede. Identitetskrise 
og outcast-fornemmelsen fik udtryk i su-
perhelte-figuren, der både har en splittet 
identitet og en mission om at stille sig på 
de smås side. Og det er noget, der hitter 
for de fleste, også 100 år senere.

”Alteregoerne er bygget op om tegnerne 
selv. De er de unge, lidt klumsede, mand-
lige teenagere, der har alle de problemer, 
de fleste af os render rundt med, selvom 
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Carsten Fogh Nielsen 
er 40 år gammel og ansat som ad-
junkt i pædagogisk filosofi på Aarhus 
Universitet. Han er oprindeligt fra 
Stouby i nærheden af Vejle og er ivrig 
twitterbruger under navnet @filoffen. 
Hans yndlingssuperhelt er Batman, 
hans yndlingsfilosof er Kant, og han 
blogger om filosofi og tegneserier på 
videnskab.dk.

 ”Sidste gang jeg græd ov
er et stykke litteratur, 

 var da jeg læste All Star Superman.” 

vi ikke vil indrømme det: Clark Kent har 
det fx ikke særlig nemt med at snakke 
med kvinder, og det er noget, mange kan 
genkende”, indrømmer Carsten Fogh 
Nielsen.

“You’re much stronger than 
you think you are”
Tarantinos Bill har altså ret i, at superhel-
tene og deres menneskelige sider er et 
spejlbillede på flere mennesker end bare 
tegneserienørder. Men ifølge Carsten 
Fogh Nielsen behøver vi ikke være så 
hårde ved os selv, når vi analyserer dem. 
For ham er kluntede Clark Kent nemlig 
ikke en kritik af menneskeheden. Det er 
en klassisk fortælling om en fremmed, der 
bare prøver at passe ind.

”Superman vælger helt selv at 
blive én af os. Han er en alien, 
men alt det, han gør som Clark Kent, er 
et forsøg på at blive menneske. Det gør 
han på en meget menneskekærlig måde 
– ved at tage sig af sit adoptivhjem. Det 
er Kent-familiens hjem i Midtvestens USA, 
men det er også Jorden”, mener Carsten 
Fogh Nielsen.

Det er altså en positiv motivation og en 
tiltro til mennesket, der driver Supeman. 
Den nye dreng i klassen vil gerne passe 
på os. Han er en slags idealbillede for 
mennesker, der godt kan selv, men som 
har behov for lidt støtte. Og selvom det er 
noget nyt, at idealet har fået underbukser 
udenpå tøjet, så er al den snak om idealer 
noget, man har hørt om før. Ta’ nu fx ty-
skerne Immanuel Kant og G.W.F. Hegel. De 
skabte begge to stor filosofi, der handlede 
om at oplyse mennesket, så vi kan tro lidt 
mere på os selv og blive lidt bedre til det 
med at være til. 

”Sidste gang jeg græd over et stykke litte-
ratur, var da jeg læste All Star Superman. 

Her redder Superman en 
kvinde fra selvmord, slår 
arme og kappe om hende 
og siger: ”You’re much 

stronger than you think you are”. Det er 
essensen af Supermans menneskesyn: 
Vi har bare brug for anerkendelse og en 
smule oplysning for at blive bedre og 
stærkere mennesker.” >>>
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EXISTENTIAL MAN 
KÆMPER MED  
SPØRGSMÅL

TEGNET AF 
EMIL FRIIS ERNST

PÅ 20 ÅR

EMIL ER I GANG MED 
EN BACHELORUD-

DANNELSE I ’GRAPHIC 
STORYTELLING’ PÅ THE 
ANIMATION WORKSHOP 
I VIBORG. PÅ GRAPHIC 
STORYTELLING LÆRER 

DU AT SKRIVE OG TEGNE 
TEGNESERIER, SAMT 

AT OPFINDE GRAFISKE 
UNIVERSER.

I SIN STRIBE LADER EMIL 
EN SUPERSKURK BLIVE 
BESEJRET AF FILOSOFI. 
IFØRT SARTRES BRIL-
LER, HEIDEGGERS HÅR 

SAMT NIETZSCHES 
OVERSKÆG, REDDER 

EXISTENTIAL MAN 
VERDEN VED BRUG 
AF EKSISTENTIELLE 

SPØRGSMÅL. 

Når lovene stinker

Superhelte udstiller, at lovens ord og ret-
færdighed, ikke altid er det samme. Sådan 
er det heller ikke altid i virkeligheden.

 I Eureka i den amerikanske delstat 
Nevada er det ulovligt for mænd med 
overskæg at kysse kvinder. 

 I Whitesville, Delaware, kan kvinder 
risikere at blive dømt for civil uorden,  
hvis de frier til mænd. 

 Og i delstaten Michigan er straffen for at 
parkere ulovligt stadig at blive lagt i læn-
ker og sat på vand og brød i en måned.

Fra solrige Midtvesten til 
en gyde i Gotham
Når du læser Superman, har du altså fat 
på en optimistisk hverdagsfilosofi – it’s 
always sunny in Metropolis. Men super-
helte kan også give dig ret i, at verden er 
noget lort i stedet. For Supermans kollega 
Batman er verden generelt ussel og træls. 
Som karakter opstår han på baggrund af 
et dybt traume, nemlig at den lille dreng 
Bruce Wayne mister sine forældre. Fra det 
øjeblik er Bruce i krig med verden.

”Batmans kamp handler ikke bare om at 
indrette loven lidt bedre eller at være en 
god rollemodel. For Batman er det lov 
og orden som sådan, der er på spil. Det 
er samfundets eksistens, der er truet, 
når fyre som Jokeren angriber”, forklarer 
Carsten Fogh Nielsen.

Han sammenligner Batman med den 
engelske filosof Thomas Hobbes. Hobbes 
var uheldig nok til at leve det meste af sit 
liv under borgerkrig i England. Og det var 
ikke nogen særlig rar tid – totalt kaos, og 
ikke på den fede måde. Hobbes kiggede 
rundt i sin samtid og konkluderede, at det 
er nødvendigt med en stærk leder, der 
står over loven, for at få menneskeheden 
til at arte sig. Og det er noget, vi kender 
fra nattens hævner, Batman.

”Som Hobbes er Batman overbevist om, 
at mennesker i bund og grund er nogle 
egoistiske ***huller. Derfor skal der være 
nogen, der kan holde styr på os, så hele 
samfundet ikke falder sammen”. 

Batman er altså ikke nogen frelserfigur, 
ligesom Superman. Superman er en frem-

med på jorden, men lærte gode værdier 
af sine kernesunde, midtvest adoptivfor-
ældre. Bruce Waynes forældre lærte ham 
også, hvad der er rigtig og forkert. Men de 
lærte ham det ved at dø. Mens Superman 
falder ned fra himlen til os fra Krypton, 
opstår Batman i det øjeblik, Bruce Waynes 
forældre myrdes i en gyde i Gotham – af 
et svagt og egoistisk menneske.

”Superman er en Kristus-figur, der er 
kommet til jorden for at redde os. Det er 
Batman ikke, han er opstået for at sørge 
for, at vi gør mindst muligt ondt ved hin-
anden. Superman er vores messias, men 
Batman er menneskehedens dommer”, 
forklarer Carsten Fogh Nielsen.

Superhelte kan redde dit liv
Superhelte er altså en slags tegnede 
versioner af klassiske syn på verden og 
på os selv - bare i forstørret skala. Og selv 
herude i virkeligheden kan de redde liv. I 
hvert fald, hvis du er en ung nørd, der bor 
langt ude på landet og drømmer om at 
være en anden og et andet sted end der, 
hvor du i virkeligheden er.

”Når jeg kom hjem fra skole og alting var 
gået af lort, så læste jeg Batman. Det var 
det, at jeg kunne sætte mig ned og læse 
om folk, der havde den samme splittelse 
over, hvem de var, og hvor de gerne ville 
være, som mig, der klarede mig igennem. 
På den måde sidder Batman i mig hele 
tiden. Jeg tror, det gælder for de fleste 
helte: Vil man vide, hvem man er, og hvad 
man bør gøre, så skal man have nogle 
idealer at se op til”, fortæller Carsten Fogh 
Nielsen.

CATWOMAN

CATS COME WHEN 
THEY FEEL LIKE IT. 

NOT WHEN 
THEY’RE TOLD.

>>>
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EN MAND STÅR 
OG DINGLER PÅ 
KANTEN AF EN 
AFGRUND - HVAD 
TÆNKER DU?

RØVERE HAR INDTAGET DEN LOKALE 
SPAREKASSE OG DET HAR 
UDVIKLET SIG TIL ILDKAMP 
MED POLITIET – HVAD 
TÆNKER DU?

 Hvilken helt er 
du? 

SVAR A

SVAR A

SVAR C

   SPØRGSMÅL 1:

EN HELT MÅ VÆRE SMARTERE END DE 
ANDRE – JEG BYGGER STRAKS EN MASKINE, 
DER KAN KLARE SKÆRENE.

SVAR B

SVAR B

SVAR D

SVAR D

SVAR E

SVAR E

HAN HAR BRUG 
FOR HJÆLP, MEN KAN 
REDDES. JEG ER DER 

MED DET SAMME.

POLITIET GØR DERES 
BEDSTE, MEN HAR BRUG 
FOR ASSISTANCE. JEG GÅR 

FORREST SOM SKJOLD 
MOD KUGLEREGNEN.

JEG FORNEMMER EN 
FÆLDE! JEG HELMER 
IKKE, FØR SKURKEN 

ER FUNDET.

POLITIET ER UDE AF 
STAND TIL AT HÅNDTERE 
SITUATIONEN. JEG GRIBER 

IND OG FANGER SELV 
RØVERNE.

NOT TO WORRY. 
MIN SUPERZONISKE 
JETPACK ER ALTID 

VED HÅNDEN.

HVORFOR ER DET 
ALTID MIG?! OKAY, JEG 
LÆGGER UD MED AT 

DISTRAHERE RØVERNE MED 
EN JOKE OG SÅ SKAL DER 

ELLERS SPARKES RØV!

FEDT AT 
DE ANDRE ER OPTAGET 

AF ILDKAMPEN – SÅ 
ER DER FRIT LEJDE 

FOR MIG HEN TIL 
PENGETANKEN.

SVAR C

MINE 
SUPERKRÆFTER 
GØR DET TIL MIT 

ANSVAR AT 
HJÆLPE DE 
SVAGE. OGSÅ 
SELVOM JEG 

HAR EN DEADLINE 
PÅ EN OPGAVE 

OM LIDT.

ER DET EN 
TEGNEBOG, DER 

STIKKER OP AF HANS 
BAGLOMME, HELT 

UBESKYTTET? 
DEN ENES DØD…

Udfyld selv:
Spørgsmål 1: A  B  C  D  E 
Spørgsmål 2: A  B  C  D  E 
Spørgsmål 3: A  B  C  D  E 
Spørgsmål 4: A  B  C  D  E 

Resultat:
Flest A’er: Du er Superman!
Du tror på det bedste i menneskeheden og på, at 
med idealer at se op til, kan mennesket nå frem-
skridt og leve i frihed og harmoni. Du gør derfor dit 
bedste for at (for)blive et ideal for andre.

Du vil få en del ud af oplysningsfilosofferne Imma-
nuel Kant og G.W.F. Hegel. Her finder du forskellige 
bud på, hvordan mennesket kan nå frem til en bedre, 
mere fornuftig og mere oplyst version af sig selv og 
sit samfund.

Flest B’er: Du er Batman!
Du har ikke meget tillid til verden. Det ville være 
dejligt, hvis det kunne undgås, at loven blev korrupt, 
men det er der ikke udsigt til. Verden har brug for en 
stærk leder, hvis den ikke skal falde hen i kaos.

Se nærmere på filosof Thomas Hobbes. Hobbes 
storværk Leviathan, er et bud på, hvordan man or-
ganiserer et samfund bestående af frie og lige, men 
også egoistiske og voldelige mennesker. Hans svar 
er det samme som Batmans – der er brug for én, der 
står udenfor loven til at opretholde den. 

   SPØRGSMÅL 2:

Af Anne Engedal
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DU STÅR PLUDSELIG 
ANSIGT TIL ANSIGT MED 
DET SMUKKESTE MENNESKE,
DU HAR SET – HVAD 
TÆNKER DU?

DU ER TIL VELGØRENHEDSFEST MED DEN 
LOKALE ELITE PÅ KOMMUNEN. ALLE HAR 
DIAMANTER, ROLEX, PELSE OG HØJT HÅR. 
HVAD TÆNKER DU?

SVAR A

SVAR C

ELITEN GÅR FOR MEGET OP I BLING. MEN
DE ER DOG TIL VELGØRENHEDSBAL –  DE HAR 

BARE BRUG FOR NOGLE ANDRE IDEALER 

SVAR B

SVAR B SVAR D

SVAR E

HVIS VERDEN VAR ET 
BEDRE STED… MEN DET ER DEN IKKE! 
HAN/HUN VIL ENTEN KOMME I FARE 
ELLER FORRÅDE MIG. SAGEN LEVNER 

INGEN PLADS TIL ROMANTIK!

JEG KONSTATERER, 
AT INGEN HAR BEDRE 

BLING END MIG. 
BEVÆGER MIG OP I 

BAREN. DONATIONEN 
ER GIVET FOR 

LÆNGST.

HJÆLPER DET 
OVERHOVEDET AT DONERE, 

NÅR MAN SAMTIDIG BRUGER PENGE 
PÅ LIR? LIVET ER ÉT STORT DILEMMA, 

SÅ JEG FORLADER MIG PÅ AT JOKE 
MIG VEJ IGENNEM DET.

DEJLIGT MED NOGET SKØNHED! 
JEG ER IKKE BANGE FOR AT 

GÅ EFTER DET, JEG VIL HAVE.

SVAR C

SVAR A

SVAR E

SVAR D

DER ER INTET SVÆRERE 
END AT TALE MED SMUKKE 

MENNESKER! MEN DET ER HELT 
OP TIL MIG AT GØRE NOGET VED 

DET, SÅ JEG LÆGGER UD 
MED EN JOKE.

SKØNHED ER 
NOGET, ANDRE GÅR 

MEGET OP I. DET KAN 
DEN VÆRE GANSKE 

NYTTIGT, HVIS DE IKKE 
PASSER PÅ.

JEG GIVER INTET FOR 
RIGE MENNESKER, DER ÆDER 
OG DRIKKER FOR AT SKAFFE 

FATTIGE MAD. MEN DE PASSER 
HELDIGVIS SJÆLDENT GODT 

PÅ DERES EJENDOM.

VANVID AT 
INVESTERE I DEN 

SLAGS GLIMTENDE TING, 
DET SKABER EN UMULIG 
SIKKERHEDSSITUATION! 
JEG MÅ FORKLARE DEM, 

HVORDAN DE PASSER
PÅ SIG SELV.

FOR DE FLESTE 
MENNESKER ER DET 

SVÆRT AT VÆRE ÅBEN 
OG SÅRBAR OVERFOR ANDRE. 

SOM MENNESKE HAR JEG 
DET OGSÅ SÅDAN.

Flest C’er:  Du er Ironman!
Livet, viljen og drifterne er fantastiske ting, og du 
sætter ikke dit lys under en skæppe. Du gør gerne 
det gode, men ikke fordi det er en pligt. At være en 
helt er også at udleve sin vilje.

Se nærmere på antifilosoffen Friedrich Nietzsche. 
Nietzsche er nihilist og giver ikke meget for den 
slags moral, der prædiker tunge pligter. Men at 
blive overmenneske handler ikke bare om at slå i 
stykker – Nietzsches nihilisme handler om smadre 
undertrykkende moralsystemer, så vi kan give plads 
til noget nyt og stærkere.

Flest D’er: Du er Spiderman! 
’With great power comes great responsibility’ –du 
er fri og kan være og gøre, som du vil. Men du ved, 
at den magt er et ansvar, der forpligter.  Til tider kan 
det være hårdt med al den frihed, og så skal der en 
god sjat humor til.

Fordyb dig i filosofiens eneste selverklærede eksi-
stentialist – Jean Poul Sartre. For Sartre er frihed og 
ansvar de helt store temaer – og problemer. Modsat 
tingene har mennesket ingen definition, vi ikke giver 
os selv. Men fordi mennesket ikke er nogen ting, er 
det også ingen-ting – og det er hårdt i længden. 

Flest E’er Du er Catwoman!
Du synes ikke, du skylder nogen hverken helteger-
ninger eller store skurkeplaner. Du ved, at verden 
er ude på at udnytte dig, så derfor udnytter du 
verden.

Se nærmere på god gammeldags opportunisme. 
Fx Nicolo Machiavellis Fyrsten. Eller nægter du at 
være til nytte for andre, fordi de alligevel dømmer 
dig ude pga. dit køn eller din seksualitet? Det deler 
du også med Catwoman. Se nærmere på feministi-
ske filosofi eller queer-teori, som fx Judith Butler 
eller Donna Harraway.

   SPØRGSMÅL 3:

   SPØRGSMÅL 4:

QUIZ
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Når du går rundt 
og chiller som 

menneske her i 
verden, tænker 

du nok sjældent 
over, hvad der 

ligger til grund 
for dit liv og 

din tilværelse. 
Vi inviterede ti 

forskere fra vidt  
forskellige fag til 
en ForskerFight 
om grundlaget 

for vores 
eksistens.

I fysikken handler eksistens om, at 
alle kendte ting, såsom huse, stjer-
ner og mennesker, grundlæggende 
består af tre elementarpartikler: en 
op-kvark, en ned-kvark og en elek-
tron. Og så en undseelig partikel, 
neutrinoen. For at holde sammen 
på de fire partikler, og for at de kan 
fortælle hinanden, at de eksisterer, 
findes der fire basale naturkræfter, 
der formidles gennem kraftbæren-
de partikler. Med udgangspunkt i 
de elementer kan en meget stor del 
af naturen beskrives med en præci-
sion, der svarer til at måle afstanden 
til Månen indenfor en hårsbredde. 

I princippet kan en fysiker bygge 
en ko. Han skal blot kombinere 
op- og ned-kvarker og elektroner 
på passende vis. Men indeholder 
en ko ikke andet? Er din kærestes 
berøring af dig ikke andet end 
elektromagnetisme?

Vi ved i dag, at der, udover de fire 
nævnte, nødvendige partikler, er to 
sæt næsten identiske kopier, som 
blot er lidt tungere. Hvorfor er de 
der, de ser jo ikke nødvendige ud? 
For at gøre det hele endnu værre: 
Vi ved også, at det ikke er hele 
historien, for denne forklaring 
beskriver højst ting, der udgør ca. 
fem procent af Universet.

Så eksistens i fysikken er et skisma 
mellem på den ene side en fabel-
agtig evne til at beskrive naturen i 
stor detalje og på den anden side en 
meget omfattende uvidenhed.

Ulrik I. Uggerhøj, 
professor i fysik ved 
Aarhus Universitet

Det afgørende for vores tilværelse er, 
at vi har fået liv. Det er uforståeligt og 
dybt fascinerende.
 
Vi mennesker forestiller os ofte, at liv 
er noget, man har gjort sig fortjent 
til, og at det er svaret på, hvorfor vi 
er her. Den forestilling ligger tæt 
på biologiens forklaring om, at alle 
livsformer har en funktion, og at det 
er funktionerne, som giver eksistens-
berettigelse. Det er i kraft af dem, vi 
bliver konkurrencedygtige i kampen 
om en plads i verden. 

Men jo længere tid jeg har studeret 
livets mangfoldighed, jo mere klart er 
det blevet for mig, at livet i høj grad 
er tilfældigt, og at mange af jordens 
livsformer slet ikke findes, fordi de 
er særligt nyttige. De findes, fordi 
der har været og stadig er plads til 
dem. Den kaotiske skabelsesproces 
er vigtigere for mangfoldigheden på 
jorden end individernes indbyrdes 
konkurrence og survival of the fittest. 
Samtidig ser det ud til, at livsformerne 
har et vigtigt potentiale for at give 
plads til hinanden, som når græs-
landsplanter bliver mad til kronhjorte, 
hvis ekskrementer bliver levested 
for skarnbasser, som siden ædes af 
mariehøns.
 
Hvis vi kunne frigøre os for tanken 
om, at eksistensberettigelse er noget, 
man opnår ved evig stræben efter 
succes, og i stedet tænke livet som en 
ubetinget gave, tror jeg, vi bliver langt 
bedre til at leve livet og give plads til 
os selv, hinanden og jordens andre 
livsformer.
 

Rasmus Ejrnæs, seniorforsker i biologi 
ved Aarhus Universitet

Det væsentligste i menneskelivet er 
historisk. Eksistens ændrer sig hele tiden. 
Det, vi anser for rigtigt, moralsk, skønt 
og naturligt, handler mere om, hvor vi er 
geografisk og tidsmæssigt, end hvad vi 
er. Vi eksisterer som biologiske væsener, 
men de forestillinger, vi har om alt fra det 
guddommelige til det dagligdags, er histo-
risk bestemt. Der var engang, hvor det var 
helt naturligt, at nogle var slaver og andre 
slaveejere. Men også vores forhold til os 
selv, vores eksistens, har ændret sig. 

Det er først indenfor de sidste 2-300 år, at 
folk begynder at opfatte sig som individer 
fremfor en del af et altbestemmende fæl-
lesskab. Og som noget andet end syndige 
uslinge overfor en almægtig gud, men som 
selvstændige og frie mennesker. 

Mennesket er det eneste væsen i verden, 
der aktivt skaber og omskaber sin verden. 
Hvis vi vil forstå mennesket, er det ikke 
nok at spørge til biologi, man må også 
undersøge, hvordan vi hele tiden forkaster 

gamle svar og finder på nye. Hver periodes 
svar på eksistensens store spørgsmål er 
forskellige, hver periode undrer sig over 
fortiden: Hvordan kunne de tænke sådan? 
I fremtiden vil folk også undre sig over, 
hvordan vi dog kunne tænke alt det om 
livet, som vi i dag anser for helt naturligt.

Mikkel Thorup, 
lektor i idéhistorie 

ved Aarhus Universitet

Økonomi handler om at forvalte 
begrænsede ressourcer på bedst mulig 
måde. Og livet byder os på en nærmest 
uendelig række af valg, der skaber 
vores tilværelse. Hvert valg får kon-
sekvenser for det afkast, vi får. Det er 
op til den enkelte at vurdere, hvad der 
giver værdi, men for alle gælder, at det 
øger værdien af deres tilværelse, hvis de 
træffer de rigtige valg. Nogle valg har 
kun betydning på kort sigt: skal jeg kø-
be Pepsi eller Coca Cola? Mens andre 
valg har langtrækkende konsekvenser: 
hvilken uddannelse skal jeg tage og skal 
jeg bo på Samsø eller Nørrebro? 

Man opnår størst afkast, hvis man 
vælger det bedste blandt de mulighed- 
er, man har. Lad os tage et eksempel: 
Hvem skal man gifte sig med? Antag 
at kvaliteten af kvinder og mænd kan 
rangordnes mellem 1 og 100, hvor 100 
er mest attraktiv. Du er en mand med 
værdi 50. Hver dag, du er single, får du 
0 i afkast, men så snart du gifter dig, 
får du din partners værdi. Gifter du dig 
med den mest attraktive kvinde, får du 
derfor et afkast på 100. Omvendt giver 
den mindst attraktive kun 1. Hvem skal 
du fri til? Økonomens svar: du skal fri 
til kvinden med værdi 50. Hvorfor? Du 
vil helst giftes med den mest attraktive, 
men frier du til hende, siger hun nej, da 
du kun er en 50’er. Du fortsætter med 
at være enlig uden afkast. Det gælder 
også, hvis du går efter kvinder mellem 
99 og 50. Spørger du kvinder under 50 
siger de ja, og du får en højere værdi, 
end hvis du var enlig. Men du får også 
en værdi, der er lavere, end hvis du 
spurgte en 50’er. 

Michael Svarer, 
professor i økonomi 

ved Aarhus Universitet

ØKONOMIFYSIKBIOLOGI

IDEHISTORIE

 “I princippet 

Forskerfight

 kan en fysiker 

 bygge en ko.” 

 Ulrik I. Uggerhøj, 

 fysiker 
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om eksistensen
Af Jeff Jørgensen 

At være et menneske er fra fødslen en ga-
ve og en opgave. Vi har fået livet foræret, 
men uden returret og uden brugsan-
visning. Opgaven lyder: Lev dit liv. Vi 
prøver så det bedste, vi kan, i en nærmest 
uoverskuelig mangfoldighed af kulturer 
og livsformer. Vores niche er verden. Vi 
opdrager vore børn, bygger institutioner 
for dannelse og uddannelse, organiserer 
os i familier, økonomier og stater, udvikler 
teknologier og dyrker videnskab, vi går i 
krig og slutter fred, vi tager ansvar og er 
uansvarlige. Hvorfor? For at leve livet.

Filosofi er såmænd omtanke i mangel af 
bedre. For der findes ikke en manual eller 
en eksistens-gps, der fejlfrit guider os på 
rette vej. Filosofi er hverken religion eller 
ideologi. Vi må tænke selv. Den inviterer 
til omtanke, så vi kan orientere os, omend 
det kan ende ubestemt. I filosofien kalder 
man det frihed. Vi kender friheden 
enten som politisk rettighed (rejsefrihed, 
forsamlingsfrihed, ytringsfrihed) eller 
som personlig disposition, som viljens 
frihed. At spørge til friheden er filosofiens 
fornemmeste opgave. Mennesket er 
væsnet, der må svare på livets udfordrin-
ger. Vi er ikke bare, vi skal leve vores liv. 
Fra et filosofisk perspektiv er friheden 
grundlæggende for at kunne det.  
  

Thomas Schwarz Wentzer, 
lektor i filosofi ved Aarhus Universitet

At noget eksisterer kan man se med 
sit blotte øje: verden, dyr, planter og 
mennesker. Men den sande forståelse af, 
hvad eksistens betyder og indebærer, kan 
i en kristen livsopfattelse alene forstås 
på baggrund af fortællingen om Gud 
og hans selvåbenbaring i Kristus. Den 
teologiske refleksion over menneskets 
eksistens begynder således på den anden 
side af det målbare med spørgsmålet om, 
hvad meningen med eksistens er?

”Og Gud skabte himlen og jorden, og han 
så, at det var godt.” Det er ikke en pseudo- 
videnskabelig påstand, men et udsagn 
som angiver en fortolkning af verden. Ud 
fra den fortolkning er eksistens ikke til-
fældigt, men givet og sat i et betydnings-
forhold til resten af det skabte. Det gælder 
også menneskets. At være menneske er at 
være skabt i Guds billede, at være faldet 
og utilstrækkelig og alligevel at være 
kendt og elsket nok til at regnes for Guds 
barn, og derved have et særligt ansvar for 
verden omkring. 

Kirstine Helboe Johansen, 
adjunkt i teologi ved Aarhus Universitet

Vi mennesker er stimulationssøgende dyr, 
og ligesom vore primatslægtninge er vi 
gearet til at gå på opdagelse, skille ting ad og 
sammensætte dem på nye måder. Vi er også 
sociale dyr. Vi lever i grupper, samarbejder 
og hjælper hinanden til at nå fælles mål i 
modsætning til tigre, grævlinger og andre 
arter. Vi er socialt-hierarkiske væsener. Vi 
kan ikke lade være med at opbygge hierarkier, 
og vores adgang til de goder, som vi alle 
efterspørger, fordeles efter hvor meget status 
og magt, vi har.

Som noget særligt menneskeligt er vi også 
æstetiske dyr, der ikke kan lade være med at 
udsmykke vore omgivelser og os selv. Vi er 
fortællende og meningssøgende væsener. Li-
geså naturligt, det er for edderkoppen at spin-
de spin, ligeså naturligt er det for mennesker 
at spinde fortællinger om, hvem vi er, hvorfor 
vi er her, og hvad meningen med det hele er. 
De store spørgsmål kan besvares på utallige 
måder og variere over tid og sted. Dét, der 
ikke varierer, og dét, vi ikke kan slippe for, 
er, at vi må stille de store spørgsmål. At være 
menneske er at være et meningssøgende dyr.

Henrik Høgh-Olesen, professor i psykologi ved 
Aarhus Universitet

Mennesker er både sociale og politiske væsener. Siden vores oprin-
delse har mennesker levet i samfund og delt arbejdet med at finde 
mad, husly og drage omsorg for slægten. Men samtidig  strides vi 
om og søger at forandre det samfund, vi lever i. Politiske konflikter 
er derfor en vigtig nøgle til at forstå den menneskelige eksistens. 

Et vigtigt politisk spørgsmål handler om at fastsætte samfundets 
grænser. Hvilken gruppe af mennesker udgør ’mit’ samfund? Er det 
min familie, min by, min socialgruppe, mine arbejdskolleger, mit 
land eller min etniske gruppe? 

Et andet vigtigt spørgsmål handler om fordelingen af samfundets 
ressourcer. Hvornår og hvorfor beslutter nogle samfund sig for at 
dele samfundets ressourcer mellem sig og beskytte de mennesker, 
der af forskellige årsager som sygdom, alder eller arbejdsløshed 
ikke kan tage vare på sig selv? 

Et tredje vigtigt spørgsmål handler om at løse konflikter. Hvornår 
og hvorfor bliver politiske konflikter til vold og krig, og hvornår 
lykkes det mennesker at skabe demokratiske rammer for fredelig 
sameksistens? 

Svarene på de spørgsmål varierer gennem historien og i dag også 
på tværs af forskellige samfund. Men de gør os alle klogere på den 
menneskelige eksistens.

Gitte Sommer Harrits, 
lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet

Det er så indlysende banalt, at det godt 
kan glemmes i en tid, hvor individua-
lisme og singleliv idealiseres som aldrig 
før. Men det vigtigste for vores eksistens 
er – udover at trække vejret, sove, drikke 
og spise – samvær og fællesskab. Det er 
de andres eksistens, der gør livet værd at 
leve. Vi mennesker har et fundamentalt 
behov for anerkendelse, og hvor skulle an-
erkendelsen komme fra, hvis ikke de an-
dre? Hvad ville anerkendelsen være værd, 
hvis den ikke kom fra mennesker, som vi 
følte et betydeligt (værdi)fællesskab med? 
Det er derfor næppe for meget sagt, at 
kvaliteten af tilværelsen hænger sammen 
med dybden af de mellemmenneskelige 
relationer, vi indgår i. Foreningsidrætten 
har derfor noget væsentlig at byde os, som 
tidens individualiserede idrætstilbud ikke 
matcher.

Verner Møller, 
professor i idræt ved Aarhus Universitet

Talemåden ”På fortiden bygger nutidens evne til at skabe 
fremtiden” kunne være mottoet for alverdens museer. Deres 
vigtigste opgave er at bevare kunst- og kulturarven, vores fælles 
hukommelse. Uden den fælles hukommelse mister vi evnen til 
at erkende nutiden og skabe fremtiden. Museerne fortolker og 
formidler menneskets historie og dets skiftende syn på sig selv, 
verden og sin eksistens. 

Menneskers identitet som befolkning og som individer er bun-
det tæt sammen med den kultur, de tilhører. Til dagligt tænker 
vi ikke meget over den, men overvej, hvad det betyder for vores 
fælles kultur, når kulturarv ødelægges i krige. 

Museologi ser på kulturarven og på menneskets brug og mis-
brug af den. Giver os indsigt i den måde, det vesteuropæiske 
samfund forvalter kulturarven på i form af museer, lovgivning, 
kulturpolitik og institutionel praksis. 

Sally Thorhauge, 
ph.d. i museologi fra Aarhus Universitet

MUSEOLOGI

TEOLOGI

PSYKOLOGI

FILOSOFI

IDRÆT

STATSKUNDSKAB

 “Livet er
 i meget 

 høj grad tilfældigt” 

 Rasmus Ejrnæs, biolog 
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De vil alt og kan faktisk også rigtig meget. Tidens unge er bedre 
uddannet end nogensinde, de er stræbsomme og lever et liv sukret ind 
i velfærdssamfundets omfavnelse fra vugge til grav, hvor selv koen får 
landbrugsstøtte. De ofte skilte forældre gav prinserne og prinsesserne 
en mobil, da de fyldte ni og en bærbar, da de fyldte ti. 

De er børn af globaliseringen, og de er etnisk indfødte i dét online 
univers, som deres forældre er indvandrere i. De er vant til at tilpasse 
sig, men eksperimenterer ivrigt med tøjstil, kropsudtryk og lignende. 

Omvendt er de forkælede, sætter sig selv i scene og søger bekræftelse. 
Og de vil ikke binde sig for meget og da slet ikke til fast job livet ud. De 
har en forventning om, at de er sendt på jorden for at opleve – ikke for 
at arbejde. Men de vil meget, og har en stærk tro på, at de kan opnå alt. 
Verden ligger for deres fødder. 

Det er groft sagt overskrifterne, som sociologer, ungdomsforskere 
og fremtidsforskere sætter på tidens unge, også kaldet generation Y. 
Det fortæller forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved 
Aalborg Universitet, Noemi Katznelson. Det er på godt og ondt, at de 
er målrettede og perfektionistiske:

”De unge vil være med på vognen i mange arenaer: uddannelsesmæs-
sigt såvel som jagten på den rigtige krop og fritidsjobbet, så der er råd 
til livet med vennerne. Henover det hele ligger de sociale medier. Der 

Af Jeff Jørgensen

Portræt 
af en 
generation

Generation X Y Z... 
The Silent Generation (født 1925-46)
Baby Boomers (f. 1946-65)
Generation X (f. 1965-80) 
Generation Y (f. 1980-95) 
Generation Z (f. 1995-10)
Generation Alpha (f. 2010-)

Verden er vores
Tidens unge har skiftet Janteloven ud med Vi-kan-og-vil-alt-loven. 
Verden ligger for deres fødder, men de riskerer at gå ned på deres 
perfektionisme, advarer ungdomsforsker Noemi Katznelson. Det er 
på tide, de unge tager sig sammen, mener professor Niels Egelund.  

er høje krav til dem på alle de her arenaer. De klarer det godt, trives 
med det, men de oplever også et stort pres,” siger hun.  

Pas på perfektionismen
Noemi Katznelson trækker nogle historiske linjer op: I 90’erne foku-
serede unge meget på, hvad de brænder for, og hvad der driver dem. I 
00’erne skiftede fokus til at planlægge karriere og uddannelsesforløb. 
Nu fokuserer de på at præstere med høje karakterer, lange løbedistan-
cer osv. Om man kan lide det, er ikke så vigtigt længere. Udfordringen 
er at finde en balance mellem at præstere og afdramatisere betydning-
en af præstationerne i forhold til andet i livet.

”Som ung skal man huske, at ingen af os bliver perfekte på alle livets 
områder. Det er umuligt at stræbe efter det. Så nedjuster forventnin-
gerne til dig selv,” råder hun.

Der skal knokles 
Niels Egelund er centerleder på Institut for Uddannelse og Pædagogik 
ved Aarhus Universitet, og så er han ikke ligefrem kendt for at pakke 
sine budskaber ind i vat. Han beskriver også tidens unge som inter-
nationale, målrettede og ambitiøse, og det er godt, mener han. For de 
lever i et konkurrencesamfund, hvor kampen om jobbene er hård: 

”Jeg synes, det er positivt, at unge tager sig sammen og går efter nogle 
mål. Mange siger, de unge er for pressede og ender som deprimerede. 
Men sådan er livet jo. Det er hårdt og ubønhørligt, men det var værre 
for 100 år siden.” 

Niels Egelund mener samfundet i alt for lang tid har haft en vag hold-
ning til uddannelsen af tidens unge: 

”Man har haft en ligegyldighed og slaphed, der er gradvist aftaget fra 
68’erne, yuppierne og op gennem 90’erne. Det er vigtigt at knokle for 
gode karakterer og sit drømmejob. Skolen er ikke bare et værested. Det 
er et lærested. Der skal bestilles noget, ellers får man et problem.” 

Hermed et godt råd og en løftet pegefinger på vej ud for at gribe dagen 
og verden. 

K
ilde: Instituttet for Frem

tidsforskning.  
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Jeg tror på en verden af viden
Vi befinder os i et samfund, som generationer og atter generationer har bragt de nødvendige 
sten til. Én af menneskets basale egenskaber er viljen til at handle og forandre, og med den 
har vi udviklet civilisationer i millennier. Det kan vi være stolte af.

Nu er det vores tur til at skrive menneskehedens næste store kapitel. Men hvad er vores 
ønsker for en ny og bedre verden? Vi må se i øjnene, at vi står over for nogle udfordringer, 
der er så store, at vi ikke kan stå imod dem ene mand. I 1989 fandt det berlinske Mauerfall 
sted, og Tyskland genforenedes til jubel fra resten af Europa, og den kolde krig mødte sin 
mur ligeså brat, som Napoleon mødte sit Waterloo. Men nu 25 år senere spiller Rusland igen 
med musklerne, Israel-Palæstina-konflikten er i en diplomatisk hårdknude, og IS terroriserer 
Mellemøsten. Jeg håber ikke, krig er løsningen på problemerne, for når der udgydes meget blod 
på jorden, kan jorden få smag for det. Kald mig blot naiv og blåøjet, men jeg har en dyb tro på, 
at verdens mægtigste våben er viden.

Da jeg fik min studenterhue i 2013 fik jeg trykt et citat i den: ”Those who do not remember 
the past, are condemned to repeat it”. Citatet er af den spansk-amerikanske filosof George 
Santayana, og er en påmindelse om aldrig at fornægte fortiden, da den altid vil forme fremtiden. 
Det er dog i lige så høj grad en påmindelse om, at viden er magt, og magt giver mulighed for at 
ændre verden. 

Vi skylder os selv og fremtidige generationer at kunne leve i en verden uden undertrykkelse. Og 
jeg har en klippefaste tro på, at den bedste vej hertil er gennem viden. Vores samfund betegnes 
allerede som et videnssamfund, og vi er efter sigende den bedst uddannede generation nogensinde, 
men jeg vil mane til forsigtighed. Viden er meget mere end uddannelse, og vi kan ikke forvente, at 
alle kan eller vil tilbringe hele ungdommen på skolebænken. Viden opnås på mange måder. Jeg har 
altid selv været meget optaget af viden, og min interesse inden for specifikke felter har nogle 
gange fløjet mere rundt end Donald Trumps hentehår i stiv kuling. Men jeg har altid følt, at ny 
viden, ligegyldig hvad den drejer sig om, aldrig er spild. Derfor bør vores generations mål være at 
forbedre vores egen viden og udbrede viden og uddannelse til dem i verden, der endnu ikke har de 
samme muligheder. Som den afrikanske politiker Nelson Mandela sagde: 

”Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden.” Det havde 
han ret i. 

Det bør være vores generations store fingeraftryk på verdenshistorien. Viljen, lysten, troen, 
håbet og ikke mindst drømmen om en bedre verden er nok til, at vi i fællesskab kan ændre 
verden til det bedre. 

Jeg tror på en verden, hvor dæmoniske diktatorer taber til viden.
Jeg tror på en verden, hvor imbecile ignoranter falder for viden.
Jeg tror på en verden, hvor illusoriske ideologier går til grunde for viden.
Jeg tror på en verden, hvor odiøs ondskab går til grunde til fordel for viden.
Jeg tror på en verden af viden.

Vi bad 20-årige Peter Slet skrive sit 
bud på et manifest på sin generations 
vegne. Læs hans vision og drøm her: 

Peter Slet 
20 år og student anno 2013. Peter har netop afsluttet første se-
mester på samfundsfag på Aarhus Universitet. Peter fortæller, at 
bidraget skulle være hans generations ”I have a dream”-tale, og 
at han har tænkt grundigt over, hvad der er det vigtigste for hans 
generation, og hvad der er det mest presserende samfundspro-
blem. Han siger: ”Til sidst kom jeg frem til, at alle fremskridt for 
mennesket har bygget på een fælles ting – nemlig viden.”
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Af Jeff Jørgensen & Anne Engedal

Teknologier, 
der ændrede 

det at 
være 

ung

1. Stenredskaber (13.000-4.000 år fv.t.)
For unge betød de nye redskaber af sten, 
at de kunne lære redskabsbrug. 
De skulle derfor nu i håndværkerlære. 
Slut med at sove dagen væk.

2. Hjulet (4-2.000 år fv.t.) 

Fra oksekærren over gladiatorvognen til knallerten

betød hjulet mobilitet. Verden blev større end

forældrenes gård, og selvom vi stadig suser

derudad, er vi endnu ikke nået verdens ende.

3. Bogtrykkeri (1600-tallet) 
Efterhånden som bogen blev udbredt, og det 
blev muligt for flere at læse og regne, sendte 
man børn i skole – og den modedille er slet 
ikke til at stoppe. Nu har vi heldagsskoler og 
sikkert snart også døgnskoler. 

4. Håndvasken (1800-tallet)
En af de hygiejneteknologier, 

der har gjort overlevelse indtil 
ungdommen langt mere 

sandsynlig. At vaske hænder 
er stadig en effektiv måde 

at undgå at blive smittet med 
sygdom. Men nu om dage 

overlever du nok, hvis det 
skulle glippe en enkelt gang. 

5. Kunstgødning (1800-tallet)
En vigtig forklaring på, at der er nok at spise til 
den altædende ungdom. Kunstgødning medvirker til at 
skaffe mad nok. Og alle ved jo, at chips, slik og andet godt fra 
kostpyramiden er en forudsætning for at lære og udvikle intelligens. 

6. Vaccinationer (1800-tallet)
Medicinsk teknologi, som er afgørende 

for overlevelse ind i ungdommen. 
100 år senere kom antibiotikaen og 

udryddede endnu flere dødelige 
infektioner. De fleste unge har derfor 

i dag færre døde søskende. 
Det er langt de fleste godt 
tilfredse med... de fleste. 

7. Elektricitet 
(1900-tallet)
Uden el ingen af de 
elektroniske ting og 
sager, som vi i dag 
er afhængige af. 
Elektricitet oplevede 
man også i oldtiden, 
men først sent i 
1800-tallet finder 
man ud af, hvad den 
er for noget og at 
kontrollere den og 
bruge den til noget. 
Og i dag ville de 
fleste unge nok ikke 
ane, hvad de skulle få 
dagen til at gå med 
uden den.
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ilder: C

asper A
ndersen, lektor i idéhistorie på A

arhus U
niversitet. Innovation Lab A

/S og egen research

Illustrationen er tegnet af 
17-årige Frederikke Natorp. 

Hun går i 1.g på Aarhus 
Katedralskole og er tilknyttet 

Aarhus Billede- og Medieskole.

15. 3D-print (2020-)
Print i 3D spås som den næste revolution – større end 

internettet. I fremtiden vil man ikke gå i butikker for at 
købe et produkt, men i stedet downloade en fil og selv 

printe det. Fremfor at dine nye Nike-sko bliver lavet 
af børn på en fabrik i Kina, laver du dem selv, tilpasset 

dine behov, hjemme hos dig selv. Og hvis du vil lave 
en tro plastikkopi af din ekskæreste og bruge den som 

boksepude – så slå dig løs.

8. P-piller og kondomer (1900-tallet)
Præventionsteknologier som p-pillen (1966) 
(og før den, kondomet, der allerede eksisterede 
i Romerriget, men blev masseproduceret fra 

1800-tallet) har ændret reproduktions-
mønstre, forlænget ungdommen 

og gjort familiestørrelsen mindre. 
Særligt p-pillen satte seksua- 
liteten fri, og siden har der 
været fest på lagnerne. 

9. Plastik (1900-tallet)
I’m a Barbie girl, in the Barbie 
world. Life in plastic, it’s fantastic! 
Sådan sang Aqua, da nutidens unge blev født i 1997, og der er noget 
om snakken. Liv i plastik er fantastisk – og en menneskelig opfindelse, 
som ikke findes i naturen, men er skabt i laboratoriet. Uden plastik ville 
ting kortslutte, vi ville blive våde, biler kunne ikke fungere, køleskabet 
ville veje tre gange så meget og ja, hvordan skulle man komme gennem 
ungdommen uden computer og Playstation. 

10. Kalashnikov’en 
(1900-tallet)
En våbenteknologi, der 
er særligt velegnet til at 
blive betjent af børn og 
unge, og som har været 
afgørende for millioner 
af børns tilværelse siden 
1947. Der er lavet over 
70 millioner af dem. Lige 
nu anslås det, at der er 
300.000 børnesoldater i 
kamp verden over.

11. Computere 
(1900-2000-tallet)
Den verden, som vi kender 
i dag, er baseret på com-
puterteknologi og mange 
af tidens nye opfindelser 
ville ikke eksistere uden. 
Computeren bliver født i 
1940’erne, da en matema-
tiker udvikler den for at 
bryde tyskernes U-båds- 

kode, Enigma, og vinde Anden Verdenskrig. 
Ikke tosset tænkt og indenfor de sidste ti år er 
computere blevet billigere, bærbare og derfor 
gevaldigt udbredte. I 2007 gjorde Apple iOS 
sammensmeltningen af telefon og computer 
rigtig smart. Unge kan i dag hilse på bedstemor 
ved at smide en hilsen på deres Facebook-væg 
og finde nye kærester ved at give et like på 
Tinder eller Grindr.

12. Internettet (2000-tallet)
Internettet slår for alvor igennem ved årtusindskiftet og har gjort det nemt at skaffe sig viden 

om alverdens ting. Unge har vist vejen til nye måder at kommunikere på. De mange sociale 
netværk, såsom Facebook og Instagram, er nye måder at være sammen på. Man kan selv 

skabe og dele nyt indhold via fx YouTube eller blogs. I det hele taget foregår en stor del af 
ungdommen ‘online’, hvor man kan se, hvad man vil, når man, og hvor man vil.  

13. Gaming (2020-)
Computerspilsindustrien bliver 

endnu større og langt mere 
fordybende med teknologier 

som Virtual Reality, Augmented 
Reality, gaming arenaer og 

kropssensorer. 

Computer-
spil ændres 

fra at være en 
stillesiddende 

nørdet aktivitet til 
en hård, fysisk aktiv 

sport, som på sigt 
vil blive langt mere 

populær end 
fx fodbold.

14. Droner (2020-)
Droner er allerede en revolutionerende ny måde at slå ihjel på. 
Nu behøver du ikke helt op i ansigtet på fjenden som en anden 
Rambo. Et enkelt tryk på en knap, og en bombe falder på den 

anden side af jorden. Og du kan gøre det som ganske ung, for de 
er nemme at betjene. Men droner vil snart indtage din hverdag 

på helt anden vis, når de kommer flyvende med dine pakker eller 
leverer pizzaen igennem vinduet. Mulighederne er uendelige, og 

inden længe vil engangsdroner flyve overalt. 
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17 år i dag og dengang

Lad os bare afsløre med det samme, at 
17-årige IKKE havde SU, kørekort eller 
stemmeret for 160.000 siden. Katrine 
Schou fra 2.g på Aarhus Katedralskole 
er i fuld gang med at være 17 år, men vil 
gerne vide, hvordan hendes liv ville være 
anderledes, hvis hun var født dengang for 
160.000 år siden.
 
”Ikke så anderledes som nogle forestiller 
sig,” siger evolutionsforskeren Peter C. 
Kjærgaard og uddyber: 
 
”Først og fremmest ville hun have boet 
i Afrika. Vores art udvandrede nemlig 
først fra Afrika for ca. 65.000 år siden. Til 
sammenligning udvandrede menneske-
arten Homo ergaster, ’det arbejdsomme 
menneske’, allerede fra Afrika for 1,8 
millioner år siden.” 

En temmelig stor forskel er dog, at Katrine 
ville få børn tidligere, end vi typisk gør i 
dag. Som 17-årig ville hun allerede have 
født sit første barn og måske ville nummer 
to være på vej. Ifølge Peter C. Kjærgaard 
er det dog en skrøne, at man fik enormt 
mange børn dengang. Der var ganske 
enkelt ikke ressourcer til det, da børn 
koster meget energi.

”Trods vores store hjerner kan vi ikke 
særlig meget som babyer. Sammenlignet 
med andre dyr, som meget hurtigt klarer 
sig selv, er vi afhængige af hjælp meget 
længe. Og det kræver energi for både mor 
og barn. Både børnene og moderen skulle 
jo gerne overleve, så man fik sjældent 
mere end 4-5 børn.”

Til gengæld ville Katrine sagtens kunne 
blive 60 år, hvilket nok kan overraske 
nogle. Det krævede dog mere held at blive 
gammel dengang end i dag, da risikoen 
for at blive slået ihjel af rovdyr eller 
fjendtligt indstillede stammer var noget 
højere på den tid.

Og så tilbage til fremtiden
I dag er det ikke sabeltigeren, som er 
vores største trussel. Men man skal stadig 
kunne begå sig for at overleve i trafikken, 
på landet eller i byen. Dengang som i dag 
må man lære forskellige teknikker og 
sociale færdigheder for at klare sig i grup-
pen. Og ifølge Kjærgaard er kærlighed 
og forelskelse helt det samme, fordi vores 
biologi er så godt som uændret. Selvom 
han ikke gerne spår om fremtiden, fordi 
der spiller så mange faktorer ind, så løfter 
Kjærgaard dog sløret lidt for en udvikling, 
der ikke ser helt rar ud.

”Det, der er helt stensikkert, er, at vi stadig 
udvikler os. Hver eneste gang der bliver 
født et barn, tager vi et evolutionært 
skridt. Der kommer dog til at gå rigtig 
lang tid, før vores biologi er tilpasset vores 
kultur. Et godt eksempel er den diæt, vi le-
ver af i dag. Salt, fedt og sukker var rigtig 
godt for 100.000 år siden, men dengang 
var det også meget vanskeligt at få fat i. I 
dag får vi det i alt for store mængder.”

Der ligger altså et problem i, at vores 
biologi og vores livsstil ikke altid følges 
ad. Og Peter C. Kjærgaard tror, at det 
moderne menneske vil sørge for sin egen 
uddøen.

”Vores succes som art har store konse-
kvenser. Overalt hvor mennesket er rykket 
frem, er dyr uddøde i stort antal. Der sker 
i disse år en global masseuddøen blandt 
klodens dyr, og det er altså primært 
menneskets skyld. Vi er sandsynligvis 
den eneste art, som er i stand til at forstå 
konsekvenserne af vores handlinger og 
livstil og endda ændre på vores adfærd, 
men alligevel gør vi det ikke. Så hvor klog 
en art er vi egentlig?” 

De fleste nutidige 17-årige ved præcis, hvor gamle de er – de er ét år fra at få 
kørekort, SU og stemmeret. Men hvor gamle er vi egentlig som menneskehed? 
Og hvad kan en 160.000 år gammel teenager lære os?

Jebel Irhoud Katrine Schou

Vores allesammens tip-tip…
tip oldefar og én af de første 
Homo sapiens.

160.000 år

Marokko

0 % neandertal-DNA

Levealder: ca. 70 år

gymnasieelev på  
Aarhus Katedralskole.

Nulevende

17 år

Danmark

Ca 2,7 % neandertal-DNA

Forventet levealder: 81 år

Foto venligst udlånt af 
Moesgård Museum

Af Jonas Aakjær Møller. Foto: Nikolaj Lund
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17 år i dag og dengang

Vi mennesker ser os selv 
som det ultimative resultat 
af evolutionen. Men vi 
er altså bare dyr, siger 
evolutionsforskeren 
Peter C. Kjærgaard.

Mennesket har sat et solidt aftryk på kloden. 
Både via vores højtudviklede kultur, vores 
topmoderne teknologi og ikke mindst vores 
uhensigtsmæssige udnyttelse af naturens 
ressourcer. Men faktisk har vi ikke været her så 
længe, som vi nogle gange går og tror.

”Vores art har kun været her i 200.000 år. Det 
lyder måske af meget, men hvis man ser på 
Jordens historie, så er det jo næsten ingen-
ting. Det er flere millioner år siden, de første 
menneskearter opstod, men det er kun vores, 
som er overlevet frem til i dag” fortæller lektor 
i evolutionsstudier, Peter C. Kjærgaard

Det selvoptagede menneske
Som du måske ved, har vi kaldt vores art 
Homo Sapiens. Det betyder ’det tænkende 
menneske’. Men faktisk er det lidt misvisen-
de, for der har eksisteret flere tænkende 
menneskearter end vores. Ifølge Kjærgaard 
er det typisk for det moderne menneske, at vi 
har en forestilling om, at vi både er klogere og 
vigtigere end andre dyr.

”Fordi vi er de eneste, der har overlevet, 
betragter vi os selv som det ultimative resultat 
af den menneskelige evolution. Men vi er altså 
bare dyr”, forklarer Kjærgaard.

Og ganske vist er vi kloge, men vi er bestemt 
ikke det eneste dyr med en høj intelligens. 
Eksempelvis kan selv den mindst begavede 
chimpanse slå langt de fleste mennesker i 
huskespil. Det er altså ikke vores intelligens, 
men vores kultur, der adskiller os fra andre dyr.

”Vores kultur har accelereret ret vildt de sidste 
par årtusinder. Og det kan se ud som om, 
at vi udvikler os voldsomt hurtigt for tiden. 
Men biologisk set har vi stort set ikke ændret 
os de sidste 200.000 år. Og det er primært 
biologien, som styrer, hvordan vi er og handler. 
Så vi er stadig det samme dyr som dengang”, 
mener Kjærgaard.

Vi er bare dyr

 biologisk set ha
r vi  

 de sidste 200.000 år. 

 stort set ikke ændret os 
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EKSISTENS LIVE 

Traditionen tro skydes Århundredets Festival i gang med en 
stor åbningsfest. Tag med på en rejse i menneskets eksistens, 
fra universets oprindelse til morgendagens popstjerner. Bevæg 
dig rundt mellem festens forskellige rum, der hver byder på et 
særskilt univers og program. Tag med, når forskere og eksperter 
byder inden for i ’Drømmeakademiet’ med input fra det mystiske 
Østen og indsigt med hinduisme og yoga. I ’Grotten for Gruble-
rier’ kan du deltage i filosofisk speeddating med filosof Anders 
Fogh Jensen som vært, og du kan spejle menneskets eksistens i 
alt fra monstre til superhelte. ’Eksistensens Kreative Kabinet’ er 
festens største rum, og her kommer den menneskelige eksistens 
ud over scenekanten, når musik, teater og tangoens forførende 
trin lader følelserne få frit spil. Træd ind i ’Laboratoriet’ og få 
perspektiv på livet, når atomfysiker Ulrik Uggerhøj fortæller om 
universet, og sexolog Christian Graugaard zoomer ind på det 
seksuelle menneske. Festen kulminerer, når Aarhus Universitets 
Fysikshow og Det Jyske Musikkonservatorium går på scenen i et 
spektakulært show skabt til aftenen, hvor viden og kunst bliver til 
ild, farver og et BIG BANG! 

Tid: Torsdag 5/3 kl. 20.00-00.00. Dørene åbnes kl. 19.45 
Sted: Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, Aarhus
Pris: 180 kr. Studerende 120 kr. 

FILOSOFIBAR 

Frihed, valg og væren. Få de eksistentielle grublerier holdt til 
ilden med et gratis foredrag om dagen. Fire dage i festivalugen 
stiller en forsker fra Aarhus Universitet skarpt på en af filosofiens 
store tænkere og omdanner studenterhusets café til filosofibar. 
Om fredagen slutter vi i højt humør, når rækkens sidste forelæs-
ning kridter banerne for Studenterhusets fredagsbar. 

Mandag 2/3: Kant
Tirsdag 3/3: Kierkegaard
Onsdag 4/3: Heidegger
Fredag 6/3: Sartre

Tid: Mandag-onsdag og fredag 2-6/3 kl. 15.00-16.00 
Sted: Studenterhusets Café, Nordre Ringgade 3, Aarhus
Pris: Gratis. Bare mød op! 

STORE DANSKE 
VIDENSKABSFOLK: 
NIELS BOHR 

Nysgerrigheden er den store drivkraft, 
som kendetegner alle store videnskabs-
folk. Men hvad var deres inspirationskilder, 
hvad var deres største bidrag til vores 
forståelse af verden, og hvordan blev 
de set af henholdsvis deres samtid og 
nutidens verden? I samarbejde med DR 
Videnskab vises første afsnit af serien 
’Store danske videnskabsfolk’, hvor ph.d. i 
biologi og forsanger i Magtens Korridorer 
Johan Olsen dykker ned i de store danske 
videnskabfolks liv, arbejde, fascination og 
resultater. Efter visningen byder lektor i 
videnskabshistorie Kristian Hvidtfelt Niel-
sen fra Aarhus Universitet Johan Olsen på 
en samtale om Niels Bohr og forskningen i 
naturvidenskab både dengang og i dag. 

Tid: Torsdag 16/2 kl. 19.30-21.00 
Sted: Aarhus Universitet, 

bygning 1530, auditorium E 
Pris: 120 kr. 

Folkeuniversitetet præsenterer for fjerde år i træk Århundredets Festival.
Den 5. til 8. marts 2015 sætter vi spot på den menneskelige EKSISTENS
med 50 arrangementer og et brag af en åbningsfest.

Århundredets Festival

EKSISTENS
Festivalen dykker ned 
i alt det, der gør et 
menneske til et menneske. 
På godt og på ondt. 
Det er en festival om 
de største spørgsmål, 
om meningen med 
livet og om Big Bang, 
kærlighed, lykke, 
ondskab, håb, 
drømme, længsel, 
splittelse, vrede, 
utopi og begær.
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På dette opslag finder du 
smagsprøver på arrangementerne. 

Følg med, læs mere 
og få billetter på: 

aarhundredetsfestival.dk
facebook.com/aarhundredets

@aarhundredets | #eksistens15 

FORSKERDEBATTER 

Radiovært Carsten Ortmann fra P1 Eksi-
stens er ordstyrer, når forskere og eksper-
ter undersøger og diskuterer menneskets 
eksistens fra forskellige vinkler. Vær med, 
og stil dine egne spørgsmål, når vi zoomer 
ind på danskernes udviklingstrang og 
inviterer den store kærlighed i Stakladen 
på Aarhus Universitet. 

Fredag 6/3: 
Den evige udvikling 
Lektor i pædagogik Claus Holm 
Højskoleforstander Jørgen Carlsen 

Lørdag 7/3: 
Den store kærlighed 
Ph.d. i filosofi Tone Frank Dandanell
Professor i sexologi Christian Graugaard 

Tid: Fredag og lørdag 6-7/3  
kl. 16.15-18.00 

Sted: Studenterhus Aarhus, 
Nordre Ringgade 3, Aarhus

Pris: 50 kr. Billetten kan købes i døren 

EKSISTENS BAG TREMMER 

Hvordan reagerer mennesket på at blive 
sat bag tremmer, og hvordan begrænses 
eksistens, når kroppen bures inde? Når et 
menneske bliver fængslet, fratages det 
mange af de elemeter, der skaber identi-
tet: hjemmet, arbejdet og familien skæres 
væk, og man mister endda sit eget navn. 
Hvordan holder man så fast i sin identitet?
Kom med ind bag tremmer til tre timer 
med spot på etik og sårbarhed, hvor hele 
huset åbnes op, og du kommer rundt 
i fængslets celler, opholdsrum og for-
samlingshus. Forskere holder oplæg om 
menneskerettigheder, tilværelse, drømme 
og håb i fængslet, og om de personer et 
fængsel kan rumme – og dem det ikke 
kan. Arrangementet slutter i fængsels- 
kirken, hvor vi får besøg af Fangekoret fra 
Vridsløselille Statsfængsel, som vil synge 
sjælen ud.

Tid: Lørdag 7/3 kl. 14.00-17.00 
Sted: Fængselsmuseet, Horsens Museum, 

Fussingvej 8, Horsens 
Pris: 250 kr. 

HINSIDES EKSISTENS 

Tror du på spøgelser? De fleste har oplevet noget, som de ikke har 
kunnet forklare: hørt underlige lyde, haft en fornemmelse af ikke at 
være alene, selvom der ikke var nogen at se, eller set en skikkelse, 
som forsvandt lige så pludseligt, som den kom frem. Antropolog 
Mads Daugbjerg fortæller om den hinsides eksistens, og om hvordan 
man arbejder med noget, som man ikke kan tage, føle og måle på. 
Bagefter følger vi med facebooksiden Skjulte Steder på spøgelses-
jagt. 

Tid: Lørdag 7/3 kl. 16.30-18.15 
Sted: Sherlock Holmes Pub, Frederiksgade 76A, Aarhus
Pris: 120 kr. 

PANORAMA LIVE MAGAZINE 

I løbet af en aften bladrer vi igennem menneskets eksistens, når Fol-
keuniversitetet og magasinet Aarhus Panorama forener teater-verde-
nen og det trykte magasin. Forskere, forfattere, tegnere og musikere 
vækker artikler, anmeldelser, læserbreve, ledere og reklamer til live 
på de skrå brædder. Magasinets forside tegnes live, mens publikum 
sætter sig til rette i sæderne. I lederen præsenteres et vedkommende 
og superaktuelt eksistens-emne. På magasinets øvrige sider kan du 
opleve en brevkasse, hvor du kan stille ét spørgsmål og få to svar. Se 
og hør artiklen med filosof Carsten Fogh Nielsen om superhelte, og 
gå ikke glip af interviewet om kærlighed, romantik og begær. Oplev 
en sanselig anmeldelse, der kommer ud over scenekanten og meget, 
meget mere. 

Tid: Søndag 8/3 kl. 20.00-22.00 
Sted: Stakladen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, Aarhus 
Pris: 220 kr. Studerende 160 kr.

KØN, MAGT OG GÆLD :  
LYNHISTORIER OM EKSISTENS

Århundredets Festival inviterer gymnasieklasser til forskeroplæg og 
samtaler om tre emner, vi alle kender fra vores hverdagsliv: forholdet 
mellem økonomisk og social gæld, hvordan vi udøver magt over 
hinanden og om tidens indgroede ideer om det at have et køn. 
Konsulenthuset Klods-Hans står for anden del af arrangementet, hvor 
en særudgave af samtalespillet ’Lynhistorier’ kommer på bordet. Her 
skal der sættes ord på dagens tre temaer, og i mindre grupper skal vi 
dele egne historier om fx første gang du følte du stod i gæld til nogen, 
om den dag du opdagede, at der var forskel på drenge og piger eller 
om en dag, hvor du pludselig følte, at du havde magt. Lynhistorier 
handler ikke om at præstere eller vinde. Det handler ikke om at være 
klog. Lynhistorier handler om at skabe forbindelse mellem teorierne 
og det levede liv. Det handler om at dele, om at fortælle og om at 
lytte.

Tid: Torsdag 5/3 kl. 9.00-11.30 
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4, Aarhus
Pris: 35 kr. pr. elev
Tilmelding: asr@fuau.dk 
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LÆS MERE OM 
EKSISTENS

og se programmet på 
aarhundredetsfestival.dk og 

facebook.com/aarhundredets


