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Julen er hjerternes fest. Det er tid til et – eller to – kalenderlys på et bord. Til at drømme om en hvid jul, om sidste
jul, og om hvad den eneste ene mon har fundet på af julegave for at udtrykke sin store kærlighed. Julen er ikke
bare en to tusind år gammel jødes fødselsdag, det er i lige så høj grad en romantisk højtid for dig og mig. Derfor er
det også helt passende, at nummer 24 i Aarhus Universitetsforlags Tænkepauser-serie netop handler om romantik – og ikke mindst er forfattet af Aarhus Universitets evige, vedholdende og uforbederlige romantiker: Katrine
Frøkjær Baunvig. Nummer 24 er dog ingen sødsuppe af en romantisk komedie, men en følelsesmæssig rutsjetur
med op- og nedture forårsaget af Hitler, Kurt Cobain, Batman, Harry Potter og et par tyske filosoffer.
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”Romantik er et mærkeligt ord, et sjovt begreb, som bliver ved
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med at fascinere mig. Det er både en periode, som ligger næsten
to hundrede år tilbage i tiden, og så en form for intimt samvær, de
fleste af os længes efter at føle med den eneste ene (så længe det
varer). Det virker umiddelbart som to vidt forskellige betydninger,
men de er tæt forbundet, og perioden i 1800-tallet har ikke mindst
haft enorm betydning for, hvordan vi tænker os om selv i dag.”
”Og så går ordet og dets mening endda endnu længere tilbage, helt
tilbage til middelalderen, hvor nogle forskere mener, at romantik
blev opfundet. Romantik er på den måde et ret fantastisk og indholdsrigt ord, som man som forsker og som et almindeligt nysgerrigt menneske kan blive ved med at fordybe sig i. Der bliver ved
med at dukke nye forbindelseslinjer op – mellem middelalderen
og 1800-tallet og frem til Batman, Hitler, Karl Ove Knausgård,
Bonderøven på DR1 og så videre. Umiddelbart overraskende, men
faktisk meget logisk, når man tænker efter.”
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