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Verdenshistoriens værste politiske
massemordere. Grænser. Gaver.
Irsk stuvning, skolen og Einsteins
relativitetsteori. Aarhus-portrætter
og kunsten i byen. Krigen som
system og dødehavsrullerne.
Det er blot nogle af de emner,
læserne vil finde i efterårets
udgivelser fra Aarhus Universitetsforlag. Korte som lange, brede som
smalle. På tværs af genrer samler
kvalitet og faglighed vores bøger.
Kig med i kataloget, og lad jer
inspirere til at vide mere.

Få flere oplysninger om vores titler på forlagets hjemmeside www.unipress.dk
Langt de fleste nyheder udgiver vi også som e-bøger.
Vær opmærksom på, at udgivelsestidspunkt, priser m.m. er vores bedste bud.
De kan ændre sig.
Rigtig god læselyst!
Aarhus Universitetsforlag
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Mange af dem oplever, at fokus og de offentlige

for Samfundsvidenskab og Erhverv på

tilbud til unge forældre i høj grad er rettet mod

Roskilde Universitet. Her forsker han i

unge mødre.

køn, maskulinitet og ligestilling. Han har
bl.a. skrevet bøgerne Den hele mand –

manderollen i forandring (2002), Mænd
i lyst og nød (2004), Drenge og mænd
i krise? (2012) og Mænd – Køn under
forvandling (2013). I 1999 forsvarede
han sin ph.d.-afhandling Madonna og
Macho ved Roskilde Universitet om
familie og kønsforhold i Italien. Kenneth
Reinicke har gennem en årrække været
en synlig debattør i den danske ligestillingsdebat.

I De unge fædre stiller lektor og ph.d. i mandeforskning Kenneth Reinicke skarpt på de unge
fædre. Han peger på de unges særlige oplevelser
og udfordringer og giver konkrete råd til, hvordan
sundhedsprofessionelle kan hjælpe og vejlede dem,
så de kommer godt på vej i forældrerollen. Unge
fædre er ofte sårbare, men både lægen, jordemoderen, sundhedsplejersken og sagsbehandleren
kan med enkle greb hjælpe, så fædrene tør, kan
og vil tage ansvaret på sig.

De unge fædre er bygget op omkring et interviewstudie med 30 unge fædre mellem 17 og 25 år.

Aarhus Universitetsforlag
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Af Pia Lauritzen
Vi kommer aldrig til at forstå mennesker fra andre kulturer. Det viser ny
forskning, som præsenteres i denne bog
om spørgsmålets filosofi. Den måde, vi
i en kultur forstår og bruger spørgsmål
på, afgør, hvordan vi i øvrigt tænker og
agerer. Forfatteren har studeret skoleklasser i Danmark, Rusland, Kina og
Spanien og konkluderer, at spørgsmål
bruges forskelligt af lærerne og får eleverne til at opføre sig forskelligt.
Pia Lauritsen præsenterer her en
model for spørgsmålets struktur og
forklarer bl.a., hvad der sker, når vi skal
kommunikere og samarbejde på tværs
af sprogkulturer.
——
September 2016
211 sider, illustreret
199,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7184 001 8
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The sodium-potassium pump is an important example of active transport. The
mechanism keeps us going in the sense that without the numerous Na+, K+pumps, we would not survive. If we lose the pumps, our performance decreases
and we become fatigued. The pump depicted above (and explained in detail in
the book) is an enzyme found in the plasma membrane of all animal cells. It
pumps sodium out of cells while pumping potassium into cells.

With figures, diagrams, curves and tables, the book seeks to explain how a
single molecule, the Na+, K+-pump, creates the required conditions for the
muscles to work. This happens by the coordination and control of the work of
the billions of Na+, K+-pumps transporting Na+ and K+ across the membranes
of muscle cells. This vital process continues every second, day and night.
This book presents a thorough overview of the author’s scientific results over
more than 40 years. It is addressed primarily to specialists in this field of
research and to readers with a special interest in biology and sports, who may
be planning to study physiology and biochemistry.
Torben Clausen is professor emeritus of human physiology at the health faculty
of Aarhus University, Denmark. The Nobel laureate, Professor Jens Christian
Skou, was supervising his doctoral thesis.

THE+ +
Na , K
PUMPS
KEEP US
GOING

TORBEN CLAUSEN

EXTRARENAL DISTRIBUTATION OF K+ IN THE HUMAN BODY

Skeletal muscle K+ pool

Extracellular K+ pool

2600 mmoles

K+

56 mmoles

Plasma K+ pool

11 mmoles

K+ channels
K+

K+

K+

Na+, K+-pumps
Na+

Na

+

AARHUS UNIVERSITY PRESS

AARHUS UNIVERSITY PRESS

Omslag_UngeFædre.indd 1

Spørgsmål
– mellem identitet og
differens

ATP

FXYD

TORBEN CLAUSEN THE Na+, K+ PUMPS KEEP US GOING

Hvert år bliver over 3.000 unge danske mænd far.

lektor i mandeforskning ved Institut

KENNETH REINICKE DE UNGE FÆDRE

KE NNE T H RE IN IC K E (f. 1966) er
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De unge fædre
Af Kenneth Reinicke
Hvert år bliver over 3.000 unge danske
mænd far. Mange af dem oplever, at
fokus og de offentlige tilbud til unge
forældre i høj grad er rettet mod unge
mødre.
I De unge fædre stiller Kenneth
Reinicke skarpt på de unge fædre. Han
peger på de unges særlige oplevelser og
udfordringer og giver konkrete råd til,
hvordan sundhedsprofessionelle kan
hjælpe og vejlede dem, så de kommer
godt på vej i forældrerollen.
——
September 2016
156 sider
199,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 400 7

K+, Na+-pumps keep
us going
Af Torben Clausen
Hvert sekund hele livet igennem sørger
billioner af Na+/K+-pumper i menneskekroppens celler for, at vores muskler
fungerer. Mekanismen holder os i gang
ved at transportere natrium og kalium
gennem membranerne i muskelcellerne, og uden pumpen bliver vi syge. Professor emeritus Torben Clausen præsenterer her de væsentligste resultater
af det arbejde, han i mange år udførte
sammen med Jens Christian Skou, der i
1997 fik Nobelprisen i kemi for opdagelsen af netop Na+/K+-pumpen.
——
Oktober 2016
100 sider, illustreret
249,95 kr., hardback
Engelsksproget
ISBN 978 87 7124 939 2
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METTE FRISK JENSEN

AARHUS
UNIVERSITY

你认识照片中这个男人吗？可能不认识。但你可能会信任他，绝大多数
丹麦人会，78%的丹麦人都会。甚至在根本不知道他是谁之前，就先信
了他。事实上，这个人可不是什么无名之辈；他已经破解了丹麦成功之
谜——直到现在，丹麦的成功都还像是个费解的神话。答案很简单。就
是丹麦人的信任，对他和其他所有不认识的人，这种信任是丹麦最重要
的原料。这种信任让安徒生的家乡位列世界上最富有的国家。——他叫
什么？格特 丁加尔 斯文森，奥胡斯大学教授、博士、信任研究方面的专
家。他说：控制固然好，但信任更省钱。

AARHUS UNIVERSITY PRESS
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GERT TINGGAARD SVENDSEN

The Emporion. Fortification systems at Aghia Triada and
the Late Classical and Hellenistic habitation in AREA III.
The Fortifications at Pangali

Edited by Søren Dietz & Lazaros Kolonas

Volume 7, 3

RED. MIKKEL THORUP

04-09-2016 11:55:06

overtraek

Nordic Welfare
Korruption og Tillid på kinesisk er en
del af udviklingen af serien Nordic
Welfare. I serien stiller danske forskere
fra universiteter og andre forskningsmiljøer skarpt på nordens historie,
kultur og værdier. Hver titel i serien
fokuserer på et enkelt grundtræk i velfærdssamfundet og giver et indblik i
nordens unikke samfundsopbygning.
——
TILLID (på kinesisk)
Af Gert Tinggaard Svendsen
ISBN 978 87 7184 216 6
KORRUPTION (på kinesisk)
Af Mette Frisk Jensen
ISBN 978 87 7184 217 3
Oktober 2016
60 sider
39,95 kr., paperback
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Chalkis, vol. III
The Emporion. Fortifica
tion systems at Aghia
Triada and the Late
Classical and Hellenistic
habitation in AREA III.
The fortifications at
Pangali
Redigeret af Søren Dietz og Lazaros
Kolonas
Bogen er tredje bind i en serie om resultaterne af de dansk-græske udgravninger (1995-2001) i oldtidens Chalkis i
Aitolien. I bindet studeres og beskrives
blandt andet den senklassiske udvidelse af forsvarsværkerne, de byzantinske
mure fra Justinians tid, værkstedsområdet på den østvendte terrasse og konteksterne fra sen 4. og 3. århundrede
f.Kr. behandles detailleret.
——
Oktober 2016
I serien Monographs of
the Danish Institute at Athens
280 sider, illustreret
299,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7124 997 2

De uforsvarlige
Redigeret af Mikkel Thorup
Bin Laden · Castro · Gadaffi · Hitler
· Khomeini · Lenin · Mao · Meinhof ·
Milošević · Mugabe · Mussolini · Pol Pot
· Rhodes · Robespierre · Stalin · Tojo
16 af verdenshistoriens værste politiske
massemordere. Vi kan ikke forsvare
dem. Vi kan slet ikke tilgive dem. Men
vi kan prøve at forstå. Forstå deres tanker, deres tid og den verden, de levede i.
I bogen stiller 16 forfattere skarpt på de
uforsvarlige. Lytter til det, de skrev, sagde og gjorde. For forstår vi deres tanker,
kan vi måske gardere os mod overgreb
og politiske massemord i fremtiden.
——
November 2016
280 sider
299,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7184 022 3
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Tidligere har vi udgivet:

new york
barcelona
madrid
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wien
stockholm
budapest
jerusalem
istanbul
athen
london
skt. Petersborg
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aarhus

berlin

intro robin engelhardt
erindringer fra museumsøen 7

aarhus

videverden

Am Kupfergraben var et specielt sted
at bo. Gaden går langs Spree-flodens
vestlige arm ved Bodemuseum på nordspidsen af museumsøen og går hele
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues
intro robin engelhardt
og Altes Museum, ned til kanonerne ved
erindringer fra museumsøen 7
arsenalet, hvor den skifter navn til Am
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter
nazismen peter tudvad
sporene efter det tredje rige 15
den Linden. Nummer seks ligger direkte
over for indgangen til Pergamonmusecentrum kasper green krejberg
um, der med sine 1,5 millioner besøgenberlins glemte midte 23
de om året er Tysklands mest besøgte
bundesligaen boris boll-johansen
museum. Allerede i 1970’erne stod der
sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37
hver dag tre til fem turistbusser foran
arkitekturen anders troelsen
vores hoveddør, og et mylder af vestlige
berlins byrum 52
turister tog billeder af de forfaldne
rester af preussisk stolthed. Staten DDR
tivolisering hans hauge
havde aldrig penge til at fjerne skudddr som underholdning 65
huller og de indkilede granatsplintre
tyrkerne henriette harris
fra krigens sidste dage. Murværket,
berlins store mindreta 77
facaderner, kollonaderne og de store
nekropolen peter wivel
statuer på museumsøen stod alle tilbage
walter benjamins berlin 85
som grå, koparrede spøgelser fra en tid,
der ikke sagde os noget som helst, men
dekadence troels heeger
en tur gennem nattens berlin 101
uvist af hvilke grunde var objekt for nysgerrige amerikanske kameralinser.
agenterne bo tao michaëlis

berlin
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Am Kupfergraben var et specielt sted
at bo. Gaden går langs Spree-flodens
vestlige arm ved Bodemuseum på nordspidsen af museumsøen og går hele
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues
og Altes Museum, ned til kanonerne ved
arsenalet, hvor den skifter navn til Am
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter
den Linden. Nummer seks ligger direkte
over for indgangen til Pergamonmuseum, der med sine 1,5 millioner besøgende om året er Tysklands mest besøgte
museum. Allerede i 1970’erne stod der
hver dag tre til fem turistbusser foran
vores hoveddør, og et mylder af vestlige
turister tog billeder af de forfaldne
rester af preussisk stolthed. Staten DDR
havde aldrig penge til at fjerne skudhuller og de indkilede granatsplintre
fra krigens sidste dage. Murværket,
facaderner, kollonaderne og de store
statuer på museumsøen stod alle tilbage
som grå, koparrede spøgelser fra en tid,
der ikke sagde os noget som helst, men
uvist af hvilke grunde var objekt for nysgerrige amerikanske kameralinser.

videverden
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aarhus

Redigeret af David Jacobsen Turner

Læs byen med Svend Åge Madsen.
Rejs ind i fortiden med Søren Bitsch
Christensen. Lyt til lyden af Aarhus
med Folmer Jepsen. Råb Kom så de
hviie med Nick Horup. Smag på Aarhus
med Jette Rathcke Elbæk. Gå rundt på
Trøjborg med Lars Ole 5c.

Gå i hundene med Peter Bejder. Spis
irsk stuvning med Kristian Ditlev
Jensen. Gør oprør mod englænderne
med Per Nyholm. Mærk sulten med
Lone Theils. Rid på den keltiske tiger
med Niels Lindvig. Tag på vikingetogt
med Poul Holm. Spring ud som stolt
homo med Peter Kyhl Olesen.
——
Oktober 2016
Ca. 260 sider, illustreret
249,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 823 4

——
November 2016
Ca. 260 sider, illustreret
249,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 927 9
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stendom og islam. Om håb som en undren, godhed som et menneskeværk
og historie i historieløshedens tid. Om mennesket som dyriske masser.

FUND
HØJDEPUNKTER I ARKÆOLOGIEN

MADE IN AARHUS

50

Om den vanskelige vej til demokrati. Om kulturel evolution i jødedom, kri

Om ondskab, synd og global krise. Om usynlig magt og pompøs vælde.
Om kunstværk, kritik og kontekst. Om kærlighed, verdensløshed og
kropslig intimitet. Om lykke som en showstopper. Om stort og småt i
modernisme og postmodernisme. Om suverænitet og fodfæste i nation
og stat. Om folket og fællesskabet. Om værdien af penge og det irratio-

E IN
MAD H U S
R
AA

nelles rationalitet. Om pulsslaget i realisme og sandhedens umulighed.
Om underet i skabelse og skønhedens salighed. Om lighed og velfærd,
ånd og almen dannelse. Om sjælen og kroppen, om terror og tyranner.

Ideer er med til at give livet struktur, mening og retning. Ideer er med
til at præge og forandre, sammenbinde og splitte verdens befolknin
ger – men vi glemmer dem, og vi glemmer, hvad de vil os. I denne bog

DEN GAMLE BY

ISBN 978-87-7124-099-3

Aarhus Universitetsforlag

9 788771 240993

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

tager 32 forfattere livtag med 50 ideer, der har ændret vores verden.

Made in Aarhus
Af Dorte Søholm
Den smilende OOA-sol, den chokoladeovertrukne Magnum-is, føtex-kædens
velsmurte selvbetjeningsbutikker og
den landsdækkende havefest, Grøn
Koncert … Alle fænomener, som har det
til fælles, at de er opstået i Danmarks
næststørste by, Aarhus. Journalist
Dorte Søholm serverer her 29 begivenheder, påfund og tendenser, som har sat
Aarhus på Danmarks- og verdenskortet
i nyere tid. De er Made in Aarhus.
——
November 2016
240 sider, illustreret
228,00 kr., hardback
ISBN 978 87 7184 020 9
Udgivet i samarbejde med
Den Gamle By.
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50
FUND

HØJDEPUNKTER
I ARKÆOLOGIEN

ULRIK I. UGGERHØJ
SPECIEL
R E L AT I V I T E T S T E O R I
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

REDIGERET AF VINNIE NØRSKOV OG PETER PENTZ

50 fund
Højdepunkter
i arkæologien
Redigeret af Vinnie Nørskov
og Peter Pentz
Arkæologien er det tætteste, vi kommer
en rejse tilbage i tiden. Fund af templer,
grave og hele byer vidner om tidligere
civilisationer og afslører detaljer om
det, der kom før os, og som har været
med til at forme os. I 50 fund fortæller
37 forfattere om de væsentlige arkæologiske fund – fra neanderthalerne
og de første europæere over nøglen til
hieroglyfferne og religiøse helleristninger og til de ufattelige rigdomme
i ægyptiske kongegrave, 900 jødiske
håndskrifter, Gravballemanden og køkkenmøddingerne i Ertebølle.
——
November 2016
Ca. 360 sider, illustreret
349,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7124 928 6

Relativitetsteori
Af Ulrik Uggerhøj
Tidsrummet mellem to begivenheder er
afhængigt af, hvor hurtigt en observatør
bevæger sig. Det er en af de besynderlige konsekvenser af Albert Einsteins
specielle relativitetsteori fra 1905, der
er en grundsten i den moderne fysik.
I Relativitetsteori forklarer Ulrik
Uggerhøj tid og rum. Han udleder
bl.a. fundamentet for fænomener som
tidsforlængelse, længdeforkortning og
L
 orentz-transformationerne, under
søger tyngdens indflydelse på tidens
gang, sorte huller og gravitationsbølger
og præsenterer løsninger på flere af
teoriens tilsyneladende paradokser.
——
November 2016
Ca. 300 sider, illustreret
299,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 984 2

Bogen er fjerde bind i forlagets
forskningsbaserede serie om de
væsentligste og mest markante
højdepunkter inden for en række
fagområder.
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Europas
grænser

BOJE KATZENELSON

HANDLING
ADFÆRD
PRÆG
Det mentale livs elementære former

- i går, i dag og i morgen
Dorte Jagetic Andersen (red.)
Steen Bo Frandsen (red.)

Gorm Harste

Kritik af

KRIGENS
FORNUFT
Et perspektiv på selvreferentielle
systemer fra 11. – 21. århundrede

Handling, adfærd, præg
Det mentale livs
elementære former
Af Boje Katzenelson
Handling, adfærd og præg. Det er de tre
hovedtyper i det mentale liv, som professor emeritus Boje Katzenelson præsenterer i denne bog. Her samler han
35 års psykologisk-filosofiske studier og
beskriver essentielle emner som gensidighed, moral og dyd, det gode og det
onde, empati, kærlighed og altruisme,
frihed og nødvendighed. Alt sammen
med ambitionen om at samtænke natur-, human- og samfundsvidenskaberne og genindsætte psykologien i skæringspunktet mellem naturvidenskab
og åndsvidenskab.
——
November 2016
800 sider
399,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7124 951 4

Kritik af Krigens Fornuft
Et perspektiv på
selvreferentielle systemer
fra 11.-21. århundrede
Af Gorm Harste

Europas grænser
I går, i dag, i morgen
Redigeret af Dorte Jagetic Andersen
og Steen Bo Frandsen

Uhyrlige invasioner og krige begynder,
fordi magthavere vil vise, at de både
handler, beslutter og kontrollerer. Men
krig kan ikke styres og slutter først,
når ressourcerne slipper op. Alligevel
har krig domineret udviklingen af det
moderne samfund i over 400 år, og krig
bliver kampen om at beherske kompleksitet. Gorm Harste præsenterer her
de to stridende traditioner, der siden
Napoleonskrigene har kæmpet om,
hvordan man bedst vinder en krig.

For 30 år siden åbnede Schengenaftalen de første landegrænser mellem
de europæiske lande. Det grænseløse
Europa er imidlertid blevet udfordret
de senere år, ikke mindst på grund af
store flygtningestrømme. Ti forfattere
introducerer her til europæisk grænseforskning og diskuterer, hvordan landegrænser både inkluderer og ekskluderer, konstruerer nationale identiteter
og skaber alvorlige konflikter. Mere end
nogensinde før trækker grænser dybe
skillelinjer i de politiske dagsordener.

——
November 2016
750 sider
399,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7124 958 3

——
November 2016
300 sider, illustreret
299,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 960 6
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Published in the series Norske Oldfunn,
Museum of Cultural History,
University of Oslo

The fourth volume covering the excavations of 1998–2003 in the Viking-period
town of Kaupang examines a range of artefacts and discusses the inhabitants of
the town: their origins, activities and trading connexions. Certain key threads
from both this and the two previous volumes in the series are drawn together.
The main categories of artefact are metal jewellery and ornaments, gemstones, vessel glass, pottery, finds of soapstone, whetstones and textile-production equipment. The artefacts are described and dated, and in some cases their
areas of origin are discussed.
An exceptional wealth and diversity of artefacts distinguishes sites such as
Kaupang from all other types of site in the Viking world. This reflects the fact
that a large population of some 400–600 people, engaged in a comprehensive
range of production and trade, lived closely together in the town c. ad 800–930.
The finds and structural remains make it possible to identify the activities
that took place within the six buildings excavated. The earliest buildings were in
use only periodically, but those erected in the 820s were occupied permanently.
The earlier structures were used for limited periods by a variety of craftsmen,
but those in permanent occupation were primarily houses and only secondarily
workshops.
Throughout the life of the town, trade links with southern Scandinavia, the
Baltic and the Irish Sea appear to have been strong. In the earliest phases of the
town there was considerable trade with the Frisian zone, probably with Dorestad,
but this link faded in the second half of the 9th century, probably because Dorestad had been abandoned. Kaupang seems to have been supplied with goods
from the interior of eastern Norway, while goods from the western coastland of
Norway are all but absent.
Finds of personal equipment show that many of the inhabitants were from
southern and western Scandinavia. One house can be identified as that of a
Frisian household engaged in trade. There were also Slavs in Kaupang, although
it is not clear if they too were long-term residents.
Kaupang was located in a border zone between southern and northern
Scandinavia as well as between the East and the West. The trading potential of
such border zones is probably why Kaupang, unlike Ribe, survived the demise of
the Frisian trade in the mid-late 9th century.

Lars Morell
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into the melting pot

200 ÅRS KUNST I AARHUS

kønskamp i tv-køkkenet

Lars Morell

Jonatan Leer

into the

melting pot

by unn pedersen

Aarhus University Press

aarhus universitesforLag

Ma(d)skulinitet
Kønskamp i tv-køkkenet
Af Jonathan Leer
Når tv-kokke toner frem på skærmen,
laver de ikke kun mad. De mixer også
maskulinitet. For når en mand laver
mad, laver maden også manden. Det
mener postdoc Jonathan Leer, der i
denne bog giver opskriften på, hvordan og hvorfor madlavning på tv siden
90’erne har været med til at ændre
manderollen. Tv-programmerne viser
ikke længere kun den professionelle
uniformerede kok eller den frankofile
levemand. Vi møder blandt andre også
drengerøven i det hjemlige køkken og
den sociale entreprenør på mission for
sundere madvaner.
——
November 2016
Ca. 180 sider, illustreret
199,95, paperback
ISBN 978 87 7124 932 3

200 års kunst i Aarhus
Af Lars Morell
Den aarhusianske kunsthistorie fra
guldalderen til i dag er her samlet af
idehistoriker Lars Morell. På basis af 11
års forskning har Morell fundet frem
til både de væsentligste og de mange
glemte kunstnere og kunstnersammenslutninger, som gennem 200 år har
udgjort kunstlivet i Aarhus. I 200 års
kunst i Aarhus kan han derfor fortælle
den ofte dramatiske historie om kunstnernes kamp for at opnå anerkendelse
og kunstlivets dialog og konflikt med
det københavnske ditto.
——
November 2016
325 sider, illustreret
399,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7124 770 1

Into the Melting Pot
Non-ferrous Metalworkers
in Viking-period Kaupang
Af Unn Pedersen
Vikingebyen Kaupang i det sydlige
Norge var en vigtig handelsplads og en
magnet for handlende og håndværkere.
Arkæologerne har gjort mange fund,
som kan fortælle os om produktion af
brocher, armbånd og andre pyntegenstande. Into the Melting Pot omhandler fundene af bronze, sølv og guld og
støbeformene, som afslører, hvordan
håndværkerne arbejdede, og hvor de
kom fra.
——
November 2016
322 sider, illustreret
399,95 kr., hardback,
Engelsksproget
ISBN 978 87 7934 310 8
Bogen er fjerde bind i Kaupang
Excavation Project Publication Series
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Danmarks første
lydoptagelser

05
Nec graece persequeris id, sed probo
ubique patrioque in. Vis ne legendos
corrumpit neglegentur, ius no debet
errem moderatius. Sed movet legere
no. Solet commune ius an, eu eum
intellegam disputando. Vix at nostrud
instructior, natum tantas tempor vim
no, cum nullam voluptatibus ted audiam qualisque sed, eos ea praesent
sadipscing, sit legere perfecto quaestio
ex. Est nobis feugait dissentiunt no,
probo mentitum eum cu, quis natum
ad duo.

stefan Iversen

05
JOURNAL FOR THE STUDY OF ROMANTICISMS

Romantik: Journal for the Study of Romanticisms includes rem ipsum dolor
sit amet, et quaeque conceptam mea,
oblique maiestatis theophrastus pri id.
Cu eam unum tation euismod, quo inermis theophrastus id. Mel ea regione
scaevola conclusionemque, sea utamur
definiebas ne. Euripidis incorrupte
disputando duo id. Usu ne brute elitr
honestatis.

JOURNAL FOR THE STUDY OF ROMANTICISMS

Edisons fonograf i 1890’ernes København

Romantik 05

steen kaargaard nielsen & claus byrith

Aarhus Universitetsforlag

aarhus universitetsforlag

Danmarks første
lydoptagelser
Edisons fonograf
i 1890’ernes København
Af Steen Kaargaard Nielsen
og Claus Byrith
I efteråret 1889 vandt Thomas Edisons
fonograf genklang i København, og
drømmen om at optage og gengive lyd
blev til virkelighed. Datidens populære
skuespillere, sangere og musikere lod
sig optage på fonografvalser, og 128 af
de skrøbelige valser har mirakuløst
overlevet frem til i dag. Statsbiblioteket har vakt valserne til live gennem
digitalisering og inviterer læseren på
opdagelse i Danmarks ældste lydoptagelser. Dette er historien om den
såkaldte Ruben-samlingen; en næsten
glemt kulturskat fra 1890’ernes musikog teaterliv.
——
December 2016
250 sider, illustreret
299,95 kr., hardback, inkl. 2 cd’er
ISBN 978 87 7124 965 1

Johannes
V. Jensen
– Den uhyggelige
fortælling

Romantik
Journal for the Study of
Romanticisms

Johannes V. Jensen
— Den uhyggelige
fortælling

Redigeret af Robert W. Jensen-Rix,
Lis Møller, Karina Lykke Grand og
Anna Lena Sandberg

Af Stefan Iversen

Dette års Romantik-nummer indeholder blandt andet ny forskning om
dagdrømme og drømme i Percy Bysshe
Shelleys Prometheus Unbound, og om
konstruktionen af national arv og erinding i the Royal Swedish Society for the
Publication of Manuscripts Relating to
Scandinavian History. Desuden er der
anmeldelser og artikler om middelalderlig romantik i begyndelsen af det 18.
århundredes Storbritannien og William
Wordsworths The Prelude.
——
December 2016
Ca. 144 sider, illustreret
199,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7184 211 1

Tekster kan være uhyggelige af forskellige grunde. Måske er der gengangere,
spøgelser og ufrie handlinger. Måske
er der ord, som er svære at knytte til et
talende menneske. I denne bog fokuserer lektor Stefan Iversen på den skrevne fortællings uhyggelige evne til både
at handle om og skabe situationer, hvor
noget taler, som burde tie. Hos Jensen
hører vi både andre forfattere og mørke indre rørelser som jeg-tab, bundløs
tvivl og angst.
——
Januar 2017
Ca. 250 sider
299,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7184 142 8
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De skiftende standpunkter har foranlediget politikere til
at indføre en række mere eller mindre vellykkede offentlige tiltag over for rusmiddelproblematikker. Det drejer
sig om kontrol, men også om forebyggelse og behandling. Disse tiltag medfører kategorier som narkoman,
stofmisbruger, bagmand, pusher, behandlingstrængende
og kriminel. Kategorier, der skaber identiteter, som kan
være belastende for den enkelte og svære at slippe af
med igen.

logik
Aarhus Universitetsforlag

Aarhus Universitetsforlag

Billedtexten mangler mbilledmellem kriminalitet og illegale rusmidler er ikke helt så enkle, som vi måske umiddelbart tror.
Kriminalitet og illegale rusmidler dokumenterer, at den
samfundsmæssige kriminalisering af rusmidler som
heroin, kokain og cannabis ikke kun er udtryk for, at de
er sundhedsskadelige. Kriminaliseringen er også et udtryk for politiske og samfundsmoralske standpunkter,
der har ændret sig meget over tid. De sidste 30 år har
været præget af en tendens til øget kriminalisering og
moralsk fordømmelse af brugen af rusmidler. I 1970’erne
var besiddelsen af illegale rusmidler til eget forbrug fx
ikke kriminelt. Man anså det derimod højest for at være
et lægeligt og socialt problem. Det ændrede sig i 2004,
hvor det blev gjort strafbart blot at besidde rusmidlerne.

ISBN 978-87-7124-099-3

9 788771 240993

a

BOGSERIE
Samfund
og rusmidler
Redigeret af Vibeke Asmussen Frank, Thomas Friis Søgaard, Jeanett Bjønness og Mie Birk Jensen

hej

Bogen er
femte bind
i serien
Samfund
og rusmidler

KØN OG RUSMIDLER

Lars Bo Gundersen

KØN OG
RUSMIDLER

I bogserien udforskes relationerne mellem
samfund og rusmidler. Hvert bind stiller
skarpt på et aktuelt og relevant tema, som
belyses af forskere med baggrund i samfundsvidenskabelige fag som antropologi,
kriminologi, politologi, jura, psykologi,
sociologi og økonomi. Bidrag til serien
bygger overvejende på empirisk forskning,
og ud fra den præsenteres konklusioner og
analyser, og der udvikles nye begreber og
teoretiske implikationer.

Køn og rusmidler

Af Lars Bo Gundersen

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank,
Thomas Friis Søgaard og Jeanett
Bjønness

——
Januar 2017
150 sider, illustreret
149,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 978 1

MENNESKETS OPRINDELSE

Fra Det Gamle Testamente
til senmoderne videnskab

Bogserien bæres af en tværvidenskabelig
tilgang til rusmidler, og målet er at øge
vores viden, så vi som borgere og samfund
har mulighed for at tage kvalificerede og
informerede beslutninger om de altid
aktuelle rusmiddelproblematikker.

Hej Logik
Logik og de logiske grundprincipper er
ikke altid lige logiske. Faktisk er de ofte
både abstrakte og svært tilgængelige.
I Hej Logik indfører lektor i filosofi
Lars Bo Gundersen en pædagogisk ’hej
logik-maskine’, han har udviklet for at
hjælpe med forståelsen af logikkens
principper. I bogen guider han læseren
igennem de centrale temaer i den klassiske logik, og også nybegynderen kan
være med. Hej Logik er ideel som lærebog til logikkurser i både gymnasiet og
på universitetet.

IDEER OM

Der er sammenhæng mellem køn,
stofbrug og salg af seksuelle ydelser.
Ligesom der er et mønster i etniske minoritetspigers møde med dansk fest- og
alkoholkultur. Køn, krop og seksualitet
er med til at forme individers stofbrug.
Og omvendt. I denne antologi diskuteres, hvordan fokus på køn og anvendelsen af kønsteoretiske perspektiver kan
bidrage til nye forståelser af forbrugspraksis, behandlingstilbud og kontrol i
nattelivets festrum.
——
Januar 2017
Køn og rusmidler er bind nr. fem
i serien Samfund og rusmidler.
250 sider
249,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7184 095 7

Ideer om menneskets
oprindelse
Fra Det Gamle Testamente
til senmoderne videnskab
Af Ole Høiris
Siden tidernes morgen har vi mennesker spurgt til vores oprindelse og
natur. Behovet for at give tilværelsen
mening har gjort begyndelse centralt i
både store og små fortællinger, myter
og sagn. Og verdens mange religioner
har givet forskellige svar, ligesom videnskaberne de seneste ca. 150 år har
budt ind med nye sandheder. Men også
videnskaben har skabt – og skaber –
myter. I Ideer om menneskets oprindelse
diskuterer Ole Høiris de religiøse og videnskabelige fortællinger, der gennem
tiden har givet det at være menneske
mening.
——
Januar 2017
Ca. 300 sider, illustreret
299,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7124 957 6
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TEKNOLOGI

ANSVAR

MORTEN DIGE

KASPER
HEDEGÅRD SCHIØLIN

TEKNO
LOGI

TORTUR

TÆN
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Der findes utallige ord for det, de fleste af os tænker på 24/7.
Tre små bogstaver er dog nok og tåler gerne gentagelse. Sex, sex
og mere sex, tak. Men hvorfor bliver vi gang på gang lokket væk
fra dydens smalle sti? Vores biologi frister os naturligvis for at få
forlænget menneskeheden. Men den forklarer ikke alt. Der er
jo også kultur, magt og, ja, kærlighed. – Måske ved vi ikke helt,
hvorfor vi hopper i kanen med den ene frem for den anden? Det
er vist på tide, at Ditte Trolle, sexolog ved Aarhus Universitet,
løfter dynerne for vores hemmelige længsler.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

Der findes utallige ord for det, de fleste af os tænker på 24/7.
Tre små bogstaver er dog nok og tåler gerne gentagelse. Sex, sex
og mere sex, tak. Men hvorfor bliver vi gang på gang lokket væk
fra dydens smalle sti? Vores biologi frister os naturligvis for at få
forlænget menneskeheden. Men den forklarer ikke alt. Der er
jo også kultur, magt og, ja, kærlighed. – Måske ved vi ikke helt,
hvorfor vi hopper i kanen med den ene frem for den anden? Det
er vist på tide, at Ditte Trolle, sexolog ved Aarhus Universitet,
løfter dynerne for vores hemmelige længsler.
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Efterårets Tænkepauser

TORTUR

TEKNOLOGI

Tænkepauser er serien, hvor forskere
fra Aarhus Universitet formidler deres
viden om de helt store emner på kun 60
sider. Her kanaliserer vi på en let måde
tung forskning ud til læserne og helt ind
i hverdagens små pauser – fra sofahjørnet til løbeturen. Hver bog er lækkert
designet og udstråler den begejstring,
forskerne har for deres emne.

Af Morten Dige

Af Kasper Hedegård Schiølin

Tortur er grusom. Men den virker. Desværre mest når ofrene er uskyldige. De
indrømmer hvad som helst. Terrorister
bider derimod sjældent negle ved udsigten til at få dem revet ud. De vil dø
for deres sag. Alligevel tror mange, at
tortur er det bedste forsvar mod alskens
bombemænd. Men faktisk risikerer vi
alle at miste forstanden, mener Morten
Dige, filosof ved Aarhus Universitet.
Tortur ødelægger nemlig ikke bare ofrene. Også det samfund, der accepterer
tortur, lider ubodelig skade. Prisen for
vores værdier er netop, at vi ikke kan
forsvare dem med alle midler.

Vi er intet uden teknologi. Uden flyvemaskiner, telefoner og ikke mindst
øloplukkere kunne vi ikke dominere
kloden. Men teknologi er ikke bare dingenoter, der gør livet nemmere. Eller
forvandler mennesker til selvmords
piloter, callgirls og bartendere. Den er
også tidens altdominerende tænkemåde. For ifølge Kasper Hedegård Schiølin,
maskinmester ved Aarhus Universitet,
ser vi kun virkeligheden igennem teknologiens briller. Og de er ved at reducere os til human ressources og resten
af verden til et stort varelager. Tiden er
inde til en teknologisk tænkepause.

——
Tænkepauser 41
September 2016
ISBN 978 87 7124 925 5

——
Tænkepauser 42
Oktober 2016
ISBN 978 87 7124 991 0

——
Vi udgiver én bog hver måned
60 sider
Trykt bog 39,95 kr.
E-bog og lydbog 29,95 kr.
www.tænkepauser.dk

10

NYHEDER FRA
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
EFTERÅR 2016
GAVEN

EUROPA

TÆNKEPAUSER 1-48
ANDERS KLOSTERGAARD
PETERSEN

EURKPA

av

JØRGEN MØLLER

I Kina spiser de hunde. Det gør vi ikke i Danmark, det er synd
for vovsen. Til gengæld elsker vi en finthakket griselever. Hver
sin smag, som vi siger. Det kan der være noget om. Men ifølge
Susanne Højlund, smagsdommer ved Aarhus Universitet,
bestemmer vi ikke selv vores livret. Det gør dem, vi lever
sammen med. Eller indeni – i hvert fald de første ni måneder,
efter at mor og far fik smag for hinanden. De brugte nok ikke kun
tungen. Det bør alle vi andre heller ikke gøre, når vi spiser. Vi får
en meget bedre smag i munden, hvis vi bruger alt fra top til tå.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
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EUROPA

GAVEN

Af Jørgen Møller

Af Anders Klostergaard Petersen

Kold, mørk og beskidt, præget af
overtro og brutalitet. Faktisk lige til
historiens mødding. Sådan tænker
vi ofte på middelalderen. Men den
lagdeifølge Jørgen Møller, professor
i statskundskab ved Aarhus Universitet, brostenene til nutidens Europa.
For uden periodens genstridige adelsmænd, magtbegærlige paver og griske
købmænd ville demokratier, retsstater
og frie markedsøkonomier aldrig have
set dagens lys i Europa. Og Europa ville ikke være en mirakuløs undtagelse
fra historiens regel om korruption,
elendighed og diktatur. Men ville nok
bare være en by i Rusland.

Blød eller hård, stor eller lille. Det betyder ikke så meget. Det er tanken, der
tæller, når vi giver hinanden en gave.
For gaver skaber glæde og udtrykker
positive følelser, ligesom de kan være
smutvejen til nye relationer og gøde et
gammelt venskab. Ord kan også være
gaver; selv om nogle vejer tungere end
andre. Tag det til dig, hvis du er begavet: Sig det med blomster næste gang,
du vil åbne verden.

——
Tænkepauser 43
November 2016
ISBN 978 87 7184 103 9
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——
Tænkepauser 44
December 2016
ISBN 978 87 7184 183 1

FRIHED af Hans-Jørgen Schanz
NETVÆRK af Jens Mogens Olesen
MONSTRE af Mathias Clasen
TILLID af Gert Tinggaard Svendsen
LIVSHISTORIEN af Dorthe Kirkegaard Thomsen
FJENDSKAB af Mikkel Thorup
FOLK af Ove Korsgaard
DANMARK af Hans Hauge
NATUR af Rasmus Ejrnæs
VREDE af Thomas Nielsen
MYRER af Hans Joachim Offenberg
POSITIV PSYKOLOGI af Hans Henrik Knoop
KROPPEN af Verner Møller
KÆRLIGHED af Anne Marie Pahuus
ERINDRING af Dorthe Berntsen
HÅB af Bertel Nygaard
TID af Ulrik Uggerhøj
SANDHED af Helge Kragh
MENNESKET af Ole Høiris
MAGI af Jesper Sørensen
LOVEN af Gorm Toftegaard Nielsen
TERROR af Carsten Bagge Laustsen
LITTERATUR af Dan Ringgaard
ROMANTIK af Katrine Frøkjær Baunvig
FAMILIEN af Peter C. Kjærgaard
LYKKE af Christian Bjørnskov
UNIVERSET af Steen Hannestad
SPØRGSMÅL af Pia Lauritzen
GUD af Svend Andersen
SEX af Ditte Trolle
NYDELSE af Rasmus Ugilt
KORRUPTION af Mette Frisk Jensen
POLITIK af Michael Bang Petersen
TRO af Peter Lodberg
HJERNEN af Leif Østergaard
HJERTET af Diana M. Røpcke
VILJE af Søren R. Fauth
SPROG af Mikkel Wallentin
OVERVÅGNING af Anders Albrechtslund
SMAG af Susanne Højlund
TORTUR af Morten Dige
TEKNOLOGI af Kasper Hedegård Schiølin
EUROPA af Jørgen Møller
GAVEN af Anders Klostergaard Petersen
ALDER af Suresh Rattan
VIDEN af Kristian Hvidtfelt Nielsen
TAL af Henrik Kragh Sørensen
DEMOKRATI af Svend-Erik Skaaning
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Komedierne er Holbergs kendteste værker. Mange lever den dag
i dag på scenen, andre er skatte der fortjener at blive genopdaget.
Holberg så i høj grad sig selv som folkeoplyser, også når han skrev
for scenen. Men budskaberne præsenteres med boblende humor.
Dette første bind viser hvordan han debuterede på teatret i 1722
og uden tilløb sprang ud som mesterdramatiker med blandt andet
Den politiske kandestøber, Jean de France og Jeppe på Bjerget.

NYT
VÆRK

Holberg omfatter tekster fra hele Ludvig Holbergs mægtige forfatterskab: alle komedierne, alle essays, historieskrivning, naturret,
digte, erindringer og en roman. De latinske tekster er nyoversat
til dansk. De danske tekster er gengivet i moderne retskrivning
så de kommer nutidens læsere i møde – med Holbergs egne ord,
men uden vanskelige stavemåder.

I dette bind:
Den politiske kandestøber
Den vægelsindede
Jean de France
Jeppe på Bjerget
Mester Gert Westphaler (1723)
Mester Gert Westphaler (1724)

Holberg_omslag_Pantone til proof_1.indd 1

Holberg
Komedier

NYT
VÆRK

»Den motion, herre, vi har af en nats dans, er så sund
som at få et helt apotek i maven«
I andet bind af komedierne kaster Holberg sig ud i den rene underholdning. Her er kyniske svindlerkomedier hvor de mere
kloge narrer de mindre kloge. Her er den klassiske kærlighedskomedie Maskerade om ungdommelig forelskelse og forstokkede
forældre. Hanrej-komedien Barselsstuen har form som en revy
hvor den ene sketch afløser den anden, og Julestue er en aldeles
skamløs farce.

Holberg omfatter tekster fra hele Ludvig Holbergs mægtige forfatterskab: alle komedierne, alle essays, historieskrivning, naturret,
digte, erindringer og en roman. De latinske tekster er nyoversat
til dansk. De danske tekster er gengivet i moderne retskrivning
så de kommer nutidens læsere i møde – med Holbergs egne ord,
men uden vanskelige stavemåder.

Ludvig Holberg
Komedier

»Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre«

Ludvig Holberg
Komedier

Dansk Sproghistorie
Dansk tager form

1

Dansk Sproghistorie
Dansk tager form
1

Holberg
Komedier

I dette bind:
Den 11. juni
Barselsstuen
Det arabiske pulver
Julestue
Maskerade

21/09/2016 2 09.55
Holberg_omslag_Pantone til proof_1.indd
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Dansk Sproghistorie
Dansk tager form

Holberg
Ludvig Holbergs hovedværker

Redigeret af Ebba Hjorth, Henrik
Galberg Jacobsen, Birgitte Jacobsen
og Bent Jørgensen

Hovedredaktører Laurids Kristian Fahl og Peter Zeeberg
Redaktion: Henrik Andersson, Finn Gredal Jensen og Camilla Zacho Larsen

Dansk Sproghistorie beskriver på op
mod 3.000 sider og med mange illustrationer det danske sprogs udvikling og
historie fra de tidligste runeindskrifter
til det nutidige mangfoldige sprog
samfund.
I år udkommer det første af i alt seks
bind.
I Dansk tager form omtales de skriftlige
og mundtlige kilder, der findes til udforskning af sprogets historie. Samtidig
præsenteres de teorier, der kan bruges
i arbejdet med sprog og sprogets udvikling, hvilke perioder sprogbeskrivelsen
kan opdeles i, sprogets betydning for
national identitet og det danske sprogs
placering blandt de indoeuropæiske
sprog.
——
November 2016
DANSK TAGER FORM, BIND 1
Ca. 450 sider
399,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7184 162 6
Udgivet i samarbejde med Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab.

Holberg omfatter tekster fra hele Ludvig Holbergs forfatterskab: alle komedierne, alle essays, historieskrivning,
naturret, digte, erindringer og romanen
Niels Klim. De latinske tekster er nyoversat til dansk, og de danske tekster
er moderniseret, så værket kommer
nutidens læsere i møde.
Komedierne er Holbergs kendteste
værker, og de udkommer som de første
syv af 22 bind.
I det første bind komedier møder vi
de komedier, som Holberg debuterede med på teatret i 1722. Uden tilløb
sprang han direkte ud som mesterdramatiker med bl.a. Den politiske kandestøber, Jean de France og Jeppe på
Bjerget.

I det andet bind kaster Holberg sig ud
i ren underholdning. Her er kyniske
svindlerkomedier, hvor de mere kloge
narrer de mindre kloge. Her er den
klassiske kærlighedskomedie Maskerade om ungdommelig forelskelse og forstokkede forældre. Hanrej-komedien
Barselsstuen har form som en revy, hvor
den ene sketch afløser den anden, og
Julestue er en aldeles skamløs farce.
——
November 2016
KOMEDIER 1
508 sider
199,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7184 168 8
November 2016
KOMEDIER 2
450 sider
199,95 kr., hardback
ISBN 978 87 7184 169 5
Udgivet i samarbejde med Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab.
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LÆRINGENS
DNA

Aarhus Universitetsforlag

Theresa Schilhabs kontor ligner et drivhus. For grønt er ikke bare godt for øjnene, men også
for hjernen. Omgivelserne er vigtige, når vi skal lære. Det er kroppen også. Det ved Theresa
alt om, hun forsker nemlig i pædagogisk neurovidenskab. Og så elsker hun at cykle. På racer,
mountainbike og endda på tandem. Det hjælper hende til at afkode læringens DNA.

Pædagogisk rækkevidde

Theresa Schilhab

Aarhus Universitetsforlag

Tine Basse Fisker ved en masse om børn, der har det svært i skolen. Hun er nemlig ph.d.
i pædagogisk psykologi. Hun ved også noget om, hvordan børnene får det lidt lettere. Derfor
sidder hun i ekspertudvalg i Undervisningsministeriet, holder foredrag og skriver artikler og
bøger. Engang var hun ekstern lektor på Aarhus Universitet. Nu samarbejder hun med skoler
og kommuner om at skabe inklusion i praksis.

SAMARBEJDE
OG
INKLUSION
Aarhus Universitetsforlag

Aarhus Universitetsforlag

Aarhus Universitetsforlag

Pædagogisk rækkevidde

Tine Basse Fisker

Theresa Schilhab LÆRINGENS DNA

Aarhus Universitetsforlag

Med Pædagogisk rækkevidde behøver ingen at være udenfor. I serien giver Danmarks førende
pædagogiske forskere inspiration til, hvordan lærere og pædagoger kan omsætte viden til
praksis i klasseværelset. Det er et lille indblik, der giver større udsyn i en travl hverdag.

DANNELSE

Tine Basse Fisker SAMARBEJDE OG INKLUSION

Med Pædagogisk rækkevidde behøver ingen være udenfor. I serien giver Danmarks førende
pædagogiske forskere inspiration til, hvordan lærere og pædagoger kan omsætte viden til
praksis i klasseværelset. Det er et lille indblik, der giver større udsyn i en travl hverdag.

Jeppe Bundsgaard DIGITAL DANNELSE

Jeppe Bundsgaard
NY
SERIE DIGITAL

Når Jeppe Bundsgaard ikke passer sit job som professor i it og fagdidaktik, skriver han
artikler til Folkeskolen, holder kurser i it-didaktik og diskuterer nationale test med
undervisningsministeren. Han har været i ansigtsløse konflikter online, og en gang blev han
næsten narret af en hjemmeside.

NYHEDER FRA
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
EFTERÅR 2016

DIGITAL DANNELSE

SAMARBEJDE OG INKLUSION

LÆRINGENS DNA

I dag kommer danske børn til verden
med en smartphone i hånden. Desværre
er deres digitale dannelse ikke medfødt.
Den er ellers nødvendig. Livet online
giver adgang til fantastiske muligheder,
men farefulde vildveje lurer også ved
hvert klik. Lærere og pædagoger må
vise eleverne vej. Den digitale dannelse
hører hjemme på skoleskemaet.

Det er ikke lige meget, hvordan vi
samarbejder, når alle børn skal have
gode dage i skolen. Eller når vi gerne vil
have, at de samtidig lærer noget. God
inklusion bliver til i fællesskab. Det har
både børn og voksne glæde af.

Alt er biologi, er der nogle, der siger.
Det er læring også, og det kræver mere
end blot at koncentrere sig. Vi må have
kroppen med. Også i undervisningen.
De biologiske forudsætninger er af
gørende, hvis vi vil vide, hvordan vores
børn lærer bedst i skolen.

——
Pædagogisk rækkevidde 1
ISBN 978 87 7124 968 2

——
Pædagogisk rækkevidde 2
ISBN 978 87 7124 872 2

——
Pædagogisk rækkevidde 3
ISBN 978 87 7124 870 8

Pædagogisk rækkevidde
Med Pædagogisk rækkevidde behøver ingen være udenfor. I serien giver Danmarks
førende pædagogiske forskere inspiration til, hvordan lærere og pædagoger kan
omsætte viden til praksis i klasseværelset. – Det er et lille indblik, der giver større
udsyn i en travl hverdag.
——
64 sider
99,95 kr.
De første tre bøger udkommer i november.
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The Identification,
Conservation and
Restoration of the Black
Cross by K.S. Malevich
Af Bent Hacke og Troels Andersen
Et af den abstrakte kunsts hovedværker, K.S. Malevichs Sort Kors, forsvandt
efter at have været udstillet i 1915. Først
i 1976 dukkede det op igen. Ved undersøgelser, inklusive mikrosnit, kemiske
analyser og komparative studier, er
maleriets autenticitet blevet fastslået.
Værket er blevet restaureret og tilhører
nu Centre Pompidou. Her fremlægger
bogens to forfattere undersøgelsernes
rapporter og fotografier og gennemgår
to billeder, der fejlagtigt er tilskrevet
Malevich.
——
Sommer 2016
63 sider, illustreret
149,95 kr., paperback
Engelsksproget
ISBN 978 87 7184 161 9

Børnelitteratur nu!
Passage 75

Resiliens
Slagmark 73

Redigeret af Nina Christensen, Sarah
Mygind og Sara Tanderup

Redigeret af Stefan Gaarsmand
Jacobsen og Eva Krause Jørgensen

Børne- og ungdomslitteratur søger i
disse år ud i grænseområderne mellem
skrift, lyd og billeder, mellem nære og
fjerne konflikter, mellem børne- og
voksenlitteratur og mellem underholdning og leg, vidensformidling og kunst.
Passage 75 sætter derfor fokus på nye
tilgange til børne- og ungdomslitteratur
og peger på forandringer og brudflader
på området for at bidrage til diskussionen af den nye litteratur.

Slagmark 73 rummer en række artikler,
der analyserer begrebet resiliens i forhold til dets idéhistorie, dets praktiske
brug, dets fortalere og dets kritikere.
Fra spørgsmålet om det enkelte individs psyke og etiske handlingsrum til
økologi, katastrofepolitik og sociale
bevægelser giver nummeret en bred introduktion til og diskussion af resiliens.

——
Sommer 2016
135 sider, illustreret
120,00 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 513 4

——
Sommer 2016
310 sider
150,00 kr., paperback
ISBN 978 87 91041 93 8
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The Democratic
Public Sphere
Current Challenges and Prospects
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The Democratic Public
Sphere
Current Challenges and
Prospects
Redigeret af Henrik Kaare Nielsen,
Christina Fiig, Jørn Loftager, Thomas
Olesen, Jan Løhmann Stephensen og
Mads P. Sørensen
Selv i de mest veletablerede demokratiske samfund falder borgernes engagement og deltagelse i de politiske og demokratiske processer. Dette svigtende
engagement er med til at fremme antidemokratiske og populistiske tendenser, og derfor er det vigtigt at se nærmere på problematikken. I The Democratic
Public Sphere ser en række forskere
nærmere på udviklingen og diskuterer,
hvordan vi kan styrke og forny den offentlige demokratiske debat.
——
Sommer 2016
479 sider
399,95 kr., hardback
Engelsksproget
ISBN 978 87 7184 104 6

Studier i pædagogisk
sociologi

Sprog, kultur og viden
Sprogforum 62

Redigeret af Hans Dorf og Niels
Rosendal Jensen

Redigeret af Karen Risager, Louise
Tranekjær, Birte Dahlgreen, Annette
Søndergaard Gregersen og Petra
Daryai-Hansen

I Studier i pædagogisk sociologi kortlægger forskere fra DPU – Danmarks
Institut for Pædagogik og Uddannelse
– den pædagogiske sociologis udvikling og aktualitet. Bogen indeholder
kapitler om national og transnational
uddannelsespolitik og om uddannelsesinstitutionernes didaktik og faglighed.
Desuden er der kapitler om blandt andet intervention, ulighed og mønsterbrydning i uddannelsessystemet. De 20
kapitler giver os ny viden om, hvordan
vi kan forstå og håndtere børns, unges
og voksnes læring og socialisering i et
samfundsmæssigt perspektiv.
——
Sommer 2016
520 sider
399,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 792 3

Relationen mellem sprog, kultur og
viden er kompleks, men den findes. I
sprogundervisningen er der bl.a. fokus
på, hvordan ordenes betydning adskiller sig fra et sprog til et andet. Men
kulturer forandrer sig og forandrer også
de konnotationer, som ordene vækker.
Relationen mellem sprog og kultur er
nemlig ikke statisk. Sproget påvirker
altså den måde, vi opnår viden om kulturer på. Hvordan ser Sprogforum 62
nærmere på.
——
Sommer 2016
96 sider
140,00 kr., paperback
ISBN 978 87 7184 127 5
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Raben Rosenberg

Raben Rosenberg

PSYKIATRIENS
GRUNDLAG
historie, filosofi og videnskab

”Psykotiske mennesker har
deres personlighed, den er
bare forstyrret af nogle sygdomsprocesser. … Når en
mand med skizofreni fortælhar fyldt hans tarme med
cement, er man godt klar
over, at vedkommende er
sindssyg, men det må ikke få
én til glemme, at han trods
sygdommen er et helt menneske i eksistentiel forstand.”

Aarhus Universitetsforlag

PSYKIATRIENS
GRUNDLAG
a

ler, at dronning Margrethe

Raben Rosenberg, læger.dk

02/05/16 11:37

Psykiatriens grundlag
Historie, filosofi og
videnskab
Af Raben Rosenberg
I håbet om bedre behandlingsmetoder,
mere lydhørhed og større åbenhed
omkring psykiatrien og de psykisk syge
giver professor i psykiatri Raben
Rosenberg her en filosofisk og historisk
analyse af faget psykiatri. Han trækker en linje fra oldtidens beskrivelser
af vrangforestillinger og hypokondri
over middelalderens indespærring i
dårekister til psykiatriens fødsel som
lægevidenskab i 1800-tallet og nutidens
nybrud i hjerneforskningen. Undervejs
analyserer han sygdomsbegrebet, psykopatologi og diagnostik og diskuterer
etiske og tværvidenskabelige problemer.
——
Sommer 2016
554 sider, illustreret
499,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 804 3

Tjærby Ødekirke og
Kirkegård

Rytme
Videregående studier

Af Inger Marie Hyldgård
Museum Østjyllands Publikationer, 3

Af Erik Højsgaard

I middelalderen opførte man mange
stenkirker i Danmark. Oftest var kirkerne massive konstruktioner i granit og
tegl, og man skulle tro, at sådanne bygninger aldrig ville forsvinde. Alligevel
er omkring 500 af Danmarks middelalderlige kirker væk, og kun få af dem
er blevet udgravet og videnskabeligt
undersøgt. Tjærby Ødekirke er en af de
få, og her har arkæologerne fundet spor
efter et gårdanlæg fra sen vikingetid,
ligesom de har fundet flere end 1.200
grave på kirkegården.
——
Sommer 2016
157 sider, illustreret
225,00 kr., hardback
ISBN 978 87 7124 433 5

I Rytme. Videregående studier giver Erik
Højsgaard, komponist og professor i
hørelære ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, en indføring i
rytmelæsning. Med bogens 451 øvelser
og tilhørende noter får alle, der beskæftiger sig professionelt med musik, mulighed for at videreudvikle deres tekniske og håndværksmæssige kunnen.
Bogen indeholder også øvelser rettet
mod nyere kompositionspraksis.
——
Sommer 2016
235 sider
399,95 kr., paperback
Findes også i en engelsk udgave
ISBN 978 87 7124 833 3
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Eksistens og Natur
Det dobbeltsidede
menneske og dets
livsverden
Af Mogens Pahuus
Eksistens og Natur er et stykke livsfilosofi skrevet af en af dansk filosofis grand
old men. Professor emeritus fra Aalborg
Universitet Mogens Pahuus præsenterer her den grundidé om mennesket, at
ethvert individ er formet i en dobbelthed mellem det givne i os – naturen – og
det, at vi forholder os til det givne – eksistensen.
——
Sommer 2016
300 sider
299,95 kr., paperback
ISBN 978 87 7124 916 3

Franciskanerklostret
i Horsens
Af Hans Krongaard Kristensen
Franciskanerklostret i Horsens blev
stiftet i 1261. I 1532 blev munkene tvunget til at forlade byen, og klosteranlægget forsvandt, mens kirken blev taget
i brug som sognekirke. I årene 19992001 udførte Afdelingen for Middel
alderarkæologi ved Aarhus Universitet
i samarbejde med Horsens Museum en
række arkæologiske udgravninger ved
Klosterkirken. Hans Krongaard
Kristensen ledede udgravningerne og
har her samlet resultaterne.

Vitskøl Kloster
Den middelalderlige
bygningshistorie
Af Jesper Hjermind og Hugo Støttrup
Jensen
Vitskøl Kloster blev stiftet i 1158 som
et munkekloster af cisterciensernes
orden. Efter reformationen blev det en
herregård, om end klosterkirken fungerede indtil 1668. I dag er Vitskøl Kloster
et af Europas ældste bevarede klosteranlæg. I denne samlede monografi
gennemgår og beskriver forfatterne
klostrets middelalderlige bygnings
historie.

——
Sommer 2016
135 sider, illustreret
188,00 kr., hardback
ISBN 978 87 93423 01 5

——
Sommer 2016
208 sider, illustreret
250,00 kr., hardback
ISBN 978 87 93423 02 2

I serien Jysk Arkæologisk Selskabs
Skrifter (90)

I serien Jysk Arkæologisk Selskabs
Skrifter (91)
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