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Nordiske Nätter

Festival på Moesgaard Museum
13/11-15/11
Norden er populær i disse år. Der sælges krimier og tv-serier
som aldrig før, og dansk design er ’cool’. Folk rejser fra hele
verden for at smage på de nordiske råvarer, mens tidsskriftet
The Economist opfordrer til at kigge mod nord for at finde
løsninger på fremtidens økonomiske og sociale udfordringer.
De nordiske lande laver fælles fremstød til eksportmarkeder
som fx ’Nordic Cool’ i Washington og ’Nordicana’ i London.
Men er Norden blot et eksportprojekt, noget, der præsenteres
i udlandet, eller har det betydning hos det enkelte menneske? Hvad er Norden egentlig for en størrelse, og er der noget
unikt, som binder os sammen?
Festivalen Nordiske Nätter søger svar på disse spørgsmål. I
selskab med forskere, forfattere og kunstnere gransker vi den
nordiske kulturarv. Fra den 13. til 15. november danner Moesgaard Museum rammen om sanselige fortællinger om Norden
gennem milliarder af år. Fra stjernestøvet, der dannede vores
solsystem, over vikingernes togter og helt frem til FN’s seneste lykkemålinger.

Folkeuniversitetet

Du vil i aftentimerne på Moesgaard kunne se, føle, høre og
opleve Norden. Forskere fortæller om de første mennesker,
om bosættere, broderfolk og slagsbrødre, udlængsel, vildskab, velfærd og vadmel. Vi sender dig oplyst ud i natten,
og du vil kunne mærke historiens vingesus, møde forhistoriske skikkelser og studere stjernehimlen. Du kan svælge
i søbemad, kaste dig ud i kædedans eller gå på opdagelse
i oldtiden. Og en moderne nordisk lyd vil blande sig med
sprællevende vikinger, gærede godter og spændende fortællinger i uvante rammer.
Festivalen Nordiske Nätter er skabt af Folkeuniversitetet i Aarhus i samarbejde med Moesgaard Museum og SPOT Festival.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har med en generøs bevilling muliggjort festivalens etablering og opstart i to år. I 2015 har festivalen fokus
på Nordens fortid og historie og i 2016 vender festivalen tilbage med fokus på nutidens udfordringer og kultur i Norden.

Nordiske Nätter

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sekretariat:
Folkeuniversitetet i Aarhus
Inge Lehmanns Gade 10, 5. sal, 8000 Aarhus C
88438000 I hln@fuau.dk I nordiske-nätter.dk

”De nordiske lande har mere
historie til fælles end nogen
andre lande i Europa.”
Lars Hovbakke Sørensen
Ekstern lektor i historie, Københavns Universitet

Festival team:
Sten Tiedemann, rektor
Hanne Lundgren Nielsen, festivalchef
Joakim Quorp Matthiesen, projektleder
Lea Hansen Damgaard, praktikant
Mikkel Julius Gravgaard, praktikant
Forsidefoto:
Model: Jeanette Varberg, museumsinspektør
Fotograf: Jakob Mark
Grafik og layout:
OddFischlein

Redaktionen blev afsluttet 23/9. Vi tager forbehold for fejl,
ændringer og aflysninger. Vi opdaterer løbende programmet
på nordiske-nätter.dk frem til festivalens start.
Nordiske Nätter er støttet af:

Billetter
Billetter til festivalen købes via nordiske-nätter.dk. Der kan
IKKE købes billetter på Moesgaard Museum. Der sælges billetter til det samlede program for hver enkelt aften. Der kan
ikke reserveres eller garanteres plads til de enkelte programpunkter.
Billetpriser: Fredag 13/11 og lørdag 14/11 er prisen 175 kr. og 125
kr. for studerende. Søndag 15/11 er prisen 125 kr. og 100 kr. for
studerende. I prisen indgår entré til museets udstillinger, som
er åbne i forbindelse med festivalen.

Nyheder
Du kan følge Nordiske Nätter på Facebook og Instagram, og
du kan tilmelde dig nyhedsbrev på nordiske-nätter.dk

Find vej til
Moesgaard museum
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg
Bybus 18 Mejlby/Elev – Moesgaard
Kører fra Aarhus midtby to til tre gange i timen. Den sidste bus
kører fra Moesgaard Museum ind til byen kl. 23.28.

Parkering
Al parkering ved Moesgaard Museum er gratis og uden tidsbegrænsning. Der er parkeringspladser overfor udstillingsbygningen og nedenfor museet på parkeringspladsen, der
hører til herregården.
For yderligere info: www.moesgaardmuseum.dk
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PROGRAMOVERSIGT

Det kan du opleve
FREDAG 13/11
På Nordiske Nätters åbningsaften fredag den 13. november går vi helt tilbage til begyndelsen. Du kan
høre om stjernestøvet, der dannede vores solsystem,
og komme tæt på de mennesker og begivenheder, der
skabte fundamentet for det, vi i dag kalder Norden.
Tag på et svimlende togt i den nordiske drikkekultur,
og bliv klogere på skæve gæringsteknikker i det nordiske køkken – ja, smag, hvis du tør! Du kan skylle ned
med gyldne, gærede dråber fra DTU Bryghus. Og gå
på opdagelse i museets oldtids- og vikingeudstillinger,
der i anledning af festivalen byder på uventede oplevelser og en vaskeægte vikingelejr.

Eller quiz om Nordens historie og oplev et fortættet
lydbillede af Norden, når Færøernes mest karismatiske
sangerinde går på scenen. Vi har også sat en af nordens
største forfattere stævne med hans faste oversætter.
Mød bl.a. Jeanette Varberg, Minik Rosing, Erik Skyum-Nielsen, Kristoffer Frøkjær, Eivør, Sunleif Rasmussen, Einar Már Guðmundsson, Jóan Pauli Joensen, DTU Bryghus, Per Stounbjerg m.fl.

Godt at vide:
Der er med billet til fredag den 13/11 adgang til museet hele aftenen. Dørene åbnes kl. 18.15. Kapaciteten på scenerne varierer, og
da det er en festival, kan vi ikke garantere adgang til alle aftenens arrangementer. Pladser på de enkelte scener fordeles efter
’først til mølle’-princippet.
HOLDNUMMER: 1521-485
STED: Ny Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg
TID: 19.00-23.30 (dørene åbnes 18.15)
PRIS: 175 kr. / Studerende 125 kr.
TILMELDING: www.nordiske-nätter.dk

Nordiske Nätter

NORDEN I EN MILLIARD ÅR
Fra Stjernestøv Til Vikingetogt
STED: Auditoriet
TID: 19.00-20.30
MEDVIRKENDE: Jeanette Varberg, museumsinspektør, Moesgaard
Museum • Minik Rosing, professor i geologi, Naturhistorisk Museum •
Kristoffer Frøkjær, cand.scient, forfatter og radiovært, DR P1

Stjernestøv samler sig og danner vores solsystem for 4.567
milliarder år siden. Jorden bliver til. Vand, bakterier, granit
og ilt. Milliarder af år. Permanente bopladser vokser frem. Vi
dyrker jorden og holder husdyr. Skaber forbindelser mod nord
og syd. Fremstiller våben, redskaber og smykker af guld og
bronze, som vi får fra europæiske forbindelser. Vi opdager, at
vi selv kan og begynder at udvinde jern. Mindre magtcentre
opstår med kontrol over rigdomme, religion og handel. Rejsen
ender ved vikingetiden. Med de første konger. Med sejlads og
opdagelse. Handel, plyndringer og asatro. Rosenkjærprisvinderne Minik Rosing og Jeanette Varberg fortæller om Nordens
udvikling gennem milliarder af år. Fra stjernestøv til vikingetogt. Kristoffer Frøkjær binder det hele sammen. Og han
kender dem godt. Han har været på Grønland med Minik og i
Luxor med Jeanette. Vi slutter af med spørgsmål fra publikum.

NORDEN - FORTIDSLEVN
ELLER FREMTIDSVISION?
DET NORDISKE FÆLLESSKAB SAT PÅ SPIDSEN
STED: Scene 1
TID: 19.15.-20.00
MEDVIRKENDE: Lone Kølle Martinsen, adjunkt i historie,
Syddansk Universitet

Norden har et godt ry ude i verden. Stieg Larsson, Sarah Lund
og NOMA hitter, mens der afholdes festivaler med navne som
’Nordic Cool’, ’Nordicana’ og ’Nordiske Nätter’. Der er altså
ingen tvivl om, at Norden og det nordiske bliver bemærket
ude i den ganske verden. Men hvad er Norden egentlig for en
størrelse, og er der noget unikt, som binder de nordiske lande
sammen? Lone Kølle Martinsen stiller skarpt på Norden – dengang og i dag, når hun spørger: Er det nordiske fællesskab et
fortidslevn eller en vision for fremtiden?

NORDISK HYMNE
EN KENDINGSMELODI FOR HELE NORDEN
STED: Musikscenen
TID: 19.30-20.15
MEDVIRKENDE: Arta Ghavami, komponist, projektleder, Nordisk Hymne • Karen Bue, tidl. direktør i Nordisk Kulturfond • Sunleif Rasmussen,
komponist • Hulda Zober Holm, seniorrådgiver, Nordisk Ministerråd

Forestil dig idéen om en hymne for Norden. En sang, som
repræsenterer alle de nordiske lande, og som alle kan synge
sammen i fællesskab. Hvordan skulle melodien lyde? Hvilket
sprog skulle den skrives på? Og findes der en nordisk tone, der
ville kunne danne udgangspunkt for musikken? Ja, giver det
overhovedet mening at prøve at skabe noget på tværs af de
nordiske landes forskellige sprog og kulturer? Den udfordring
har projektet ’Nordisk Hymne’ taget op. Det har været en vanskelig proces fuld af diskussioner, men nu er sangen endelig
klar! Hør hymnen og om rejsen dertil.

STRINDBERG - GALSKAB,
TRAGIK OG KOMIK
MULTIKUNSTNEREN AUGUST STRINDBERG
STED: Scene 2
TID: 19.30-20.30
MEDVIRKENDE: Per Stounbjerg, lektor i nordisk litteratur, Aarhus
Universitet • Albert Stein Ankerstjerne, skuespillerelev, Aarhus Teater

Svenske August Strindberg var multikunstner. Han var digter,
forfatter, fotograf, maler, journalist, videnskabsmand og dramatiker. I dag forbinder de fleste ham dog mest med skuespil som
’Faderen’, ’Frk. Julie’ og ’Et drømmespil’. Men hvad har værkerne betydet for Norden? Ja, hvordan hjalp hans værker med at
sætte Norden på verdenskortet? Kom tæt på en af de største
forfattere i svensk litteratur, når forsker Per Stounbjerg og skuespillerelev Albert Stein Ankerstjerne går i kødet på Strindberg.

Køb billet på

www.nordiske-nätter.dk
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”Fermentering, eller gæring, forveksles
ofte med forrådnelse, men det er ikke det
samme. Og faktisk er fermentering, der
har dybe historiske rødder, blevet til en
stærk gastronomisk ressource, som unge
kokke bruger i en moderne kulinarisk
sammenhæng på Færøerne.”
Jóan Pauli Joensen
Professor i etnologi og kulturhistorie, Færøernes Universitet

HVAD VED DU OM NORDEN?
QUIZ MED STEINER
STED: Caféen

DRIKKEKULTUR I NORDEN
NORDENS TØRST GENNEM TIDEN
STED: Scene 1
TID: 20.15-21.00
MEDVIRKENDE: Kasper H. Andersen, videnskabelig assistent, danmarkshistorien.dk • Timothy John Hobley, lektor i bioteknologi,
DTU Bryghus, Danmarks Tekniske Universitet

Uanset om vi kan lide det eller ej, har danskerne et internationalt ry, når det kommer til alkohol. Men det er imidlertid ikke
en ny ting. Forestillinger om andre mennesker har ofte med
deres forhold til druk at gøre. Det kommer fx til udtryk, når vi
i Norden diskuterer, hvilken nation der drikker mest. Er svenskerne værre end danskerne? Hvad med finnerne? Kasper H.
Andersen gør dig klogere på, hvordan danskerne igennem
1000 år er blevet fremstillet som en særligt tørstig befolkning,
og på, hvordan danskerne måske har været ofre for andre
gruppers behov for at pege fingre. ’Den anden’ drikker jo altid
mere end én selv. Timothy John Hobley supplerer med sine
egne erfaringer med udskænkning af forskningsbaseret øl i et
væld af sammenhænge. Og han har også smagsprøver med
fra DTU Bryghus.

TID: 20.00-21.00
MEDVIRKENDE: Mads Steiner Nielsen, specialestuderende i kulturhistorie, Aarhus Universitet

Hvilket land i Norden har flest søer? I hvilket nordisk land er
dele af ’Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back’ optaget? Hvilket nordisk land siges at have grundlagt Dublin? Kom
ind, sluk mobilen og test din paratviden om Norden. Quizmaster Mads Steiner stiller 10 spørgsmål og har lækre præmier til
både 1. og 2. pladsen. Du kan stille op alene eller i hold på højst
10 personer. Mads Steiner har i otte år været fast quizmaster
til ’Quiz med Steiner’ på Vinstuen i Aarhus, hvor han efterhånden har afholdt over 330 quizzer. Du og dit hold er kort sagt i
gode hænder, når der skal quizzes om Norden. (Svaret på de
tre indledende spørgsmål er: Norge)

SAGAERNE UCENSURERET
INTET ER UDELADT
STED: Scene 2
TID: 20.45-21.30
MEDVIRKENDE: Bergdís Þrastardóttir, ph.d. i sagalitteratur, Valkyrja
Adventures • Albert Stein Ankerstjerne, skuespillerelev, Aarhus Teater

I ’Fortællingen om Vølse’ fra Olaf den Helliges saga i Flatøbogen er omdrejningspunktet en afskåren hestepenis, der
tilbedes af en islandsk familie. Det er bare en af utallige fortællinger i sagalitteraturen, der er blevet censureret i tidligere
oversættelser. De blev ganske enkelt betragtet som upassende i det forrige århundrede. Bergdís Þrastardóttir og Albert
Stein Ankerstjerne præsenterer en fuldkommen ucensureret
udgave af sagalitteraturen.

HUNDEDAGE
STOR FORFATTER MØDER SIN OVERSÆTTER
STED: Auditoriet
TID: 21.00-22.00
MEDVIRKENDE: Erik Skyum-Nielsen, lektor i nordisk litteratur,
Københavns Universitet • Einar Már Guðmundsson, forfatter

Islandske Einar Már Guðmundsson vandt i 1995 Nordisk
Råds Litteraturpris for ’Universets Engle’. Guðmundsson
fortæller historier om det islandske folk og anser naturen for
at være meget tæt forbundet med fortællekunsten. Og han
er en forfatter, der i høj grad benytter og behandler Nordens
historie i sin litteratur. I sin nye bog ’Hundedage’ fortæller
Guðmundsson om vulkaner, revolutioner og eventyr i 1700og 1800-tallets Europa. Han væver historier og skæbner
sammen på tværs af landegrænser. Forfatteren mødes med
sin faste oversætter, Erik Skyum-Nielsen, til en samtale om
sin nyeste udgivelse og om sit forfatterskab.

Nordiske Nätter

VIKINGER OG POPKULTUR
VIKINGER, VØLVER OG VIDEO
STED: Auditoriet
TID: 22.15-23.00
MEDVIRKENDE: Kasper H. Andersen, videnskabelig assistent,
danmarkshistorien.dk • Henrik Krogh, konsulent, skuespiller og
spiludvikler, Klods-Hans for viderekomne • Sara Heil Jensen, arkæolog,
Moesgaard Museum

EIVØR
UNIK NORDISK STEMME

Vikingerne er her, der og allevegne for tiden. HBO’s serie ’Vikings’ har opnået stor succes og en trofast følgeskare. Jim Lyngvild har erobret det kinesiske marked med sine vikingeinspirerede kosmetikprodukter. Og samtidig sætter de danske museer
alle sejl til for at tiltrække turister ved at sætte vikingerne i spil.
Få et indblik i, hvordan vikingerne bliver portrætteret, når de
optræder i fx Kims reklamer og på HBO. Hvordan er disse forskellige billeder af vikingerne blevet til – og hvorfor? Giver det
mening at opfatte vikingerne som noget særligt nordisk? Forskerne viser videoklip, der illustrerer deres pointer.

STED: Musikscenen
TID: 21.00-22.30
MEDVIRKENDE: Eivør med band

Eivør blev født på Færøerne i 1983, og hendes første år var
præget af øgruppens musikarv. Som 16-årig udgav hun sit første, selvbetitlede album, og dette blev starten på hendes enestående karriere. Selv om hendes kærlighed til den færøske
kultur altid har bestået, er hendes udtryk igennem årene også
blevet beriget af inspiration fra andre musikalske traditioner.
Både musikalsk og følelsesmæssigt arbejder hun med emner
som kærlighed, tab, erindring, frihed og natur. Hun har en helt
unik stemme fyldt med ubesværet intimitet og virtuositet,
og dette har været tydeligt, fra hendes første album udkom
i 2000 og til hendes niende og nyeste album ’Bridges’, der
udkom tidligere på året. Endelig er Eivør altid en medrivende
liveperformer med en varm og livlig udstråling på scenen.

Før festivalen
lørdag 14/11:
RADIOBIOGRAFEN PÅ P1
– DEN NORDISKE TONE
HOLDNUMMER: 1521-526

NORDENS GÆREDE GODTER
OM RÆSTKØD, ØL OG GÆRING
STED: Scene 1
TID: 21.15-22.45
MEDVIRKENDE: Kristoffer Frøkjær, cand.scient, forfatter og radiovært,
DR P1 • Jóan Pauli Joensen, professor i etnologi og kulturhistorie,
Færøernes Universitet • Timothy John Hobley, lektor i bioteknologi,
DTU Bryghus, Danmarks Tekniske Universitet

I fremstillingen af mange af vores helt gængse produkter såsom øl, rugbrød og surmælksprodukter er gæring en central
del af processen. Men det er det også i mere særegne retter
som svenskernes surströmming og færingernes ræstkød. Og
fermentering er hot. Fra NOMA i København til Momofuku i
New York eksperimenteres der med teknikken. Bliv klogere
på det nye gamle, få tips til, hvordan du selv kan bruge fermentering til at brygge den perfekte øl, og forstå fermenteringens historiske betydning for madkulturen på Færøerne.
Du vil også kunne mærke den kemiske proces på egen krop,
når modige deltagere inviteres til at smage på specialiteter fra
Norden. DTU Bryghus har lidt hjemmebryg med, og Kristoffer
Frøkjær guider os igennem de ’rådne’ indslag.

STED: Auditoriet
TID: 15.20-17.00
PRIS: Gratis, men tilmelding påkrævet
TILMELDING: www.nordiske-nätter.dk

Radiobiografen på P1 er en tilbagevendende begivenhed,
der udbreder gode lytteoplevelser og kombinerer P1’s indholdsunivers med gæster, musik – og klip fra velfortalte
P1-programmer. Det hele afvikles live for publikum i salen
og P1-lytteren. I Radiobiografen på P1 om den nordiske tone
kan du høre radio, der zoomer ind på det særligt nordiske.
Der, hvor vi er ens, og der, hvor vi er forskellige. Det handler
om mad, musik – og måder at leve på. Vært er Diana Bach.
Du kan møde flere af de forskere og musikere, som er med i
programmet for Nordiske Nätter, i radiobiografen.
NB! Det er vigtigt at alle publikummer er på plads senest kl.
15.20, da der sendes live fra kl. 15.30. Deltagere i radiobiografen, der har billet til aftenens program til Nordiske Nätter, har
mulighed for at blive på museet indtil dørene åbnes kl. 17.30.
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PROGRAMOVERSIGT

Det kan du opleve
Lørdag 14/11
Når mørket sænker sig, slår vi dørene op for et sansemættet program, der kommer vidt omkring i den
nordiske kulturarv. Bliv fx klogere på elvdalsk, sproget, der helt op i det 20. århundrede blev skrevet med
runer. Eller tag til debatskabende arrangementer om
lykke, tillid, kolonier og mindretal.
Har du en amatørarkæolog i maven, får du chancen for at tømme kommodeskuffen og få vurderet
dine oldsager. Er du mere til kultur, så kan du prøve
kræfter med kædedans eller tage til Viking Vogue, et
vikingemodeshow kommenteret af en designer og en
arkæolog. Og så trækkes både den nordiske litteraturs

mesterværker og bortcensurerede fortællinger frem
i lyset. Du kan også afprøve din viden i ’Den store
vikingequiz’ eller spore dig ind på den nordiske lyd,
når et verdensklasse-kor, en blændende stryger-sekstet og to meget forskellige solister går på scenen.
Mød bl.a. Flemming Kaul, Christian Bjørnskov, Gert
Tinggaard Svendsen, Dorthe Chakravarty, Lars Hovbakke Sørensen, Kim Lembek, Bergdis Prastardóttir,
Nick Bo Madsen, Sara Heil Jensen, Jim Lyngvild, Vocal
Line, Who Killed Bambi, Jacob Bellens, Siri Nilsen m.fl.

Godt at vide:
Der er med billet til lørdag den 14/11 adgang til museet hele aftenen. Dørene åbnes kl. 17.30. Kapaciteten på scenerne varierer,, og
da det er en festival, kan vi ikke garantere adgang til alle aftenens
arrangementer. Pladser på de enkelte scener fordeles efter ’først
til mølle’-princippet.
HOLDNUMMER: 1521-486
TID: Kl. 18:00-23:30 (dørene åbnes kl. 17.30)
STED: Ny Moesgaard Museum, Moesgård Alle 15, 8270 Højbjerg
PRIS: 175 kr. / Studerende 125 kr.
TILMELDING: www.nordiske-nätter.dk
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SLAGSBRØDRE ELLER
BRODERFOLK?
HAR VI NOGET TIL FÆLLES I NORDEN?

TØM KOMMODESKUFFEN
FÅ DIT OLDTIDSFUND VURDERET
STED: Auditoriet

STED: Scene 1

TID: 18.15-19.45

TID: 18.00-18.45

MEDVIRKENDE: Flemming Kaul, museumsinspektør, Nationalmuseet
• Jeanette Varberg, museumsinspektør, Moesgaard Museum • Dorthe
Chakravarty, historiker og forfatter

MEDVIRKENDE: Lars Hovbakke Sørensen, ekstern lektor i historie,
Københavns Universitet • Mikkel Frey Damgaard, journalist og
studievært, DR2

Vi tager ud på togt med vikingerne og ind i middelalderen.
Vi hører fortællingen om de indbyrdes krige og koloniforhold,
ægteskab og skilsmisser, skandinavisme og velfærd. Og vi vil
forstå, hvorfor og hvordan vi har opbygget et stærkt og harmonisk samarbejde, men stadigvæk nyder at tæve hinanden
på fodboldbanernes grønsvær. DR2’s Mikkel Frey Damgaard
er vært.

STORE OG SMÅ
- MINDRETAL I NORDEN

”Finder nogen mand guld eller sølv i høje eller efter plov eller
på nogen anden måde, da skal kongen have det.” (Jyske Lov,
1241). Siden middelalderen har danskerne haft pligt til at indlevere fund af guld, sølv eller anden art som danefæ. Og i disse
år bliver der indleveret enorme mængder til vurdering på Nationalmuseet. Sporene fra oldtiden har sat sine tydelige præg
i landskabet – og interessen for amatørarkæologi er stigende.
Har du selv noget liggende bagerst i kommodeskuffen, der
kunne være et fund fra fortiden? Så har du muligheden for
at få det vurderet til Nordiske Nätter, hvor Flemming Kaul og
Jeanette Varberg gransker fundene fra din kommodeskuffe.
Dorthe Chakravarty er vært.

NATIONALE MINDRETAL I NORDEN
STED: Scene 2
TID: 18.00-18.45
MEDVIRKENDE: Jørgen Kühl, rektor og historiker, A.P. Møller Skolen

I de fleste nordiske lande findes der i dag anerkendte nationale mindretal. Det er grupper, som vi til daglig kan komme til
at glemme. De fleste af os kan nikke genkendende til samerne
i Norge, Sverige og Finland, og mange har hørt om finlandssvenskerne og Ålandsøerne. Hvad færre af os ved er, at der
i Norden findes en lang række andre nationale mindretal af
både nordisk og ikke-nordisk afstamning. Hvor stammer de
fra, og hvordan klarer de sig i 2015? Tag med på en rejse i et
Norden fyldt med store og små grupper, og bliv overrasket
over, hvilke anerkendte nationale mindretal der findes i Norge,
Sverige, Finland og Danmark.

ELVDALSK - DET SKJULTE SPROG
NORDENS MYSTISKE OG GLEMTE SPROG
STED: Scene 2
TID: 19.00-19.45
MEDVIRKENDE: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, postdoc i
germansk og nordisk sproghistorie, Københavns Universitet

Langt oppe i Sverige gemmer sig et nærmest ukendt sprog.
Det kaldes elvdalsk og var oprindeligt en lokal dialekt. Elvdalsk
har længe været under pres fra rigssvensk, men i de sidste 1015 år er der opstået fornyet interesse for sproget. Elvdalsk har
nemlig træk, som går længere tilbage end vikingetidens oldnordisk. Træk som for længst var forsvundet, da de islandske
sagaer blev nedskrevet i 1200-tallet. På andre områder bærer
elvdalsk præg af moderne sprogtræk, og kombinationen af
”nyt og gammelt” gør elvdalsk helt unik.

VIKING VOGUE
JIM LYNGVILD OG SARA HEIL JENSEN
KOMMENTERER MODESHOW
STED: Foyeren
TID: 18.15-19.00
MEDVIRKENDE: Jim Lyngvild, designer • Sara Heil Jensen, arkæolog,
Moesgaard Museum m.fl.

For de fleste er prototypen på en viking en stor og muskuløs
mand med langt hår, bevæbnet med skjold og sværd og ofte
iført en hjelm med horn. Forskning i vikingernes udseende og
klædedragt har imidlertid vist, at de eneste hornede hjelme,
som man har fundet, stammer fra bronzealderen, altså 1300
år før vikingetiden. Men hvordan så de så ud, vikingerne – og
hvad ved vi egentlig om, hvordan de gik klædt? Du får svaret,
når vi inviterer til Viking Vogue i Moesgaards foyer.

Køb billet på

www.nordiske-nätter.dk
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EN KOMPLICERET STØRRELSE
DANMARKS ROLLE SOM KOLONIMAGT
STED: Scene 1
TID: 19.00-19.45
MEDVIRKENDE: Erik Gøbel, seniorforsker, Rigsarkivet • Thorkild Kjærgaard, lektor i historie, Grønlands Universitet • Mikkel Frey Damgaard,
journalist og studievært, DR2

Skyld, ansvar og fortrængning. Diskussionen om Danmarks
rolle som kolonimagt og slavehandler blusser op fra tid til anden. Skal Danmark give efterkommerne af de danske slaver
i Vestindien en undskyldning eller måske endda en form for
kompensation? Og hvorfor sidder Danmark ikke med i forsoningskommissionen for Grønland? To forskere diskuterer Danmarks historie som kolonimagt. DR2’s Mikkel Frey Damgaard
er vært.

FRA VIKINGER TIL VELFÆRD
TILLID OG LYKKE - NOGET SÆRLIGT NORDISK?

VOCAL LINE

STED: Scene 1

KORMUSIK I VERDENSKLASSE

MEDVIRKENDE: Gert Tinggaard Svendsen, professor i statskundskab,
Aarhus Universitet • Christian Bjørnskov, professor i økonomi, Aarhus
Universitet • Mikkel Frey Damgaard, journalist og studievært, DR2

STED: Foyeren
TID: 19.00-20.00

Vocal Line er et moderne a cappella-kor med 30 sangere, dirigeret af lektor i musikvidenskab Jens Johansen, Aarhus Universitet. Koret blev dannet i 1991 i Aarhus og har gennem sin
levetid konstant søgt at udvide grænserne for rytmisk kormusik. Dette er i høj grad lykkedes, og Vocal Line har fx præsteret
at være backing for verdens største rockband, Rolling Stones,
på Roskilde Festival i 2014 og har optrådt sammen med store
danske navne som Mads Langer og Tina Dickow. Fra starten
har Vocal Line taget udgangspunkt i den nordiske kortradition
og har siden udviklet en særegen stil med elementer fra pop,
rock og jazz. Med dette formår Vocal Line gang på gang at
fange og berøre publikum.

HOLBERG - DEN DANSKE
LITTERATURS NORSKE FADER
KOM TÆT PÅ LUDVIG HOLBERG
STED: Scene 2

TID: 20.00-20.45

Både Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island var i top ti,
da FN senest tog temperaturen på lykken i verden. Men hvor
kommer lykken og tilliden egentlig fra? Vikingerne tog på togter, voldtog, plyndrede og erobrede. Men kan vi faktisk starte
der, når vi skal forklare, hvorfor de nordiske lande gang på
gang scorer højt i lykke- og tillidsmålinger? Tag med på en
rejse fra vikingetiden til i dag, når Christian Bjørnskov og Gert
Tinggaard Svendsen sporer lykken og tilliden gennem historien. Og giver deres bud på, hvorfor det går så godt i dag. DR2’s
Mikkel Frey Damgaard er vært.

5,6 KILO LITTERÆRT GULD
DE ISLANDSKE SAGAER

TID: 20.00 -20.45

STED: Auditoriet

MEDVIRKENDE: Peter Zeeberg, seniorredaktør, Ludvig Holbergs
skrifter • Marie Kristine Marschner, skuespillerelev, Aarhus Teater

TID: 20.15-21.45

Ludvig Holberg blev født i Bergen i Norge, men er blevet kaldt
”den danske litteraturs fader”. Det skyldes at Holberg leverede
de tidligste ”klassiske” eksempler på en række litterære værker. I dag kender de fleste ham dog mest for komedier, som fx
’Erasmus Montanus’, ’Jean France’ og ’Jeppe på bjerget’, der
stadig opsættes på landets teatre. Forviklinger, falde-på-halen-komik og karikaturer vedkommer stadig et teaterpublikum
i det 21. århundrede. Men hvad er det i virkeligheden, der gør
Ludvig Holbergs værker interessante i dag? Og hvad kan vi
lære om Nordens historie ved at se nærmere på Holbergs
forfatterskab? Bliv klogere på, hvorfor Ludvig Holberg var, og
stadig er, en central skikkelse i hele Norden.

MEDVIRKENDE: Kim Lembek, oversætter og cand.mag. i dansk
og islandsk • Bergdís Þrastardóttir, ph.d. i sagalitteratur, Valkyrja
Adventures • Einar Már Guðmundsson, forfatter • Dorthe Chakravarty,
historiker og forfatter

Sidste år udkom de islandske sagaer i en ny oversættelse. Med
sine 5,6 kilo, 40 sagaer og 49 totter er samlingen både fysisk
og fortællemæssigt ganske omfangsrig. Men hvad kan fortællinger om nordboer, der levede for 1000 år siden fortælle os
i dag? Få indblik i, hvordan sagaerne har levet og overlevet
gennem tiden. Fra deres funktion som overleverede fortællinger, over deres efterfølgende kulturelle og historiske betydning for Norden og frem til nutidens brug af sagaernes fortælletradition. Kort sagt: Bliv klogere på Nordens 5,6 kilo litterære
kulturarv. Dorthe Chakravarty er vært.

Nordiske Nätter

WHO KILLED BAMBI FEAT. SIRI
NILSEN OG JACOB BELLENS
VIRTUOS STRYGERGRUPPE og STærke SOLISTER

KALEVALA
BLODIGE FORTÆLLINGER OG FINSK
SELVFORSTÅELSE

STED: Musikscenen

STED: Scene 2

TID: 20.30-22.00

TID: 21.00-21.45

MEDVIRKENDE: Louise Gorm, violin • Louise Drengsgaard, violin •
Cæcilie Balling, violin • Mette DK, bratsch • Maria Isabel Edlund, cello •
Benedikte Borum, cello • Siri Nilsen, sang • Jacob Bellens, sang

MEDVIRKENDE: Nick Bo Madsen, ekstern lektor i filosofi, Aarhus
Universitet • Marie Kristine Marschner, skuespillerelev, Aarhus Teater

Bag det morbide navn gemmer sig en dansk strygersekstet.
De seks musikere har specialiseret sig i at frembringe detaljerige lydkulisser for solister. Strygerne skaber både dynamisk fremdrift og fortryllende stemninger, og de supplerer
hinanden, som var de skabt til formålet. Til Nordiske Nätter
vil ’Who Killed Bambi’ akkompagnere to meget forskellige
artister fra Norden: Den unge norske sanger og sangskriver
Siri Nilsen, der siden sin scenedebut i 2007 har tryllebundet
et stort publikum i sit hjemland. Hendes glasklare vokal og
ukulele bringer tankerne hen på en nordisk Joni Mitchell, men
hun formår alligevel at skabe sit helt eget udtryk inden for den
norske folk- og visetradition. Hun får følgeskab af den danske
sanger Jacob Bellens, der har en af nordens mest karakteristiske stemmer. Efter at have sat sine to bands – ’Murder’ og
’I Got You On Tape’ – på pause, kastede han sig i 2012 ud i
en produktiv solofase med udgivelsen af to plader på to år. I
2014 udkom ’My Convictions’, der har lagt både anmeldere og
publikum ned.

DA MØRKET FALDT PÅ
KÆDEDANS OG SANGTRADITIONER I NORDEN
STED: Scene 1
TID: 21.00-22.15

Samlingen af finske folkedigte og legender fra 1835, Kalevala, betegnes ofte som det finske nationalepos. Gode og
onde kræfter kæmper i den vilde natur, mens helte bliver
til antihelte, og hjerter knuses med døden til følge. Kalevala
har inspireret store kunstnere som komponist Jean Sibelius,
maler Akseli Gallen-Kallela og forfatter J.R.R. Tolkien. Dyk
ned i værket, der har spillet en stor rolle for formuleringen
af en selvstændig finsk kulturel identitet. Skuespillerelev
Marie Kristine Marschner læser op af udvalgte passager.

SAGAERNE UCENSURERET
INTET ER UDELADT
STED: Scene 2
TID: 22:00-22:45
MEDVIRKENDE: Bergdís Þrastardóttir, ph.d. i sagalitteratur, Valkyrja
Adventures • Marie Kristine Marschner, skuespillerelev, Aarhus Teater

I ’Fortællingen om Vølse’ fra Olaf den Helliges saga i Flatøbogen er omdrejningspunktet en afskåren hestepenis, der
tilbedes af en islandsk familie. Det er bare en af utallige fortællinger i sagalitteraturen, der er blevet censureret i tidligere oversættelser. De blev ganske enkelt betragtet som
upassende i det forrige århundrede. Skuespillerelev Marie
Kristine Marschner og ph.d. Bergdís Þrastardóttir præsenterer en fuldkommen ucensureret udgave af sagalitteraturen.

MEDVIRKENDE: Lene Halskov Hansen, projektforsker, mag.art.,
Det Kongelige Bibliotek

Når mørket falder på, kan alting ske – både i gamle folkeviser som ’Peter Svinedreng’ og når kædedansen sættes i gang.
Men hvad ved vi egentlig om kædedans i Danmark? Hvordan
gør man en fortællende vise fortællende, når den skal synges?
Kan den så også danses? Og hvad er koblingen til de andre
lande i Norden? Få folkemusikken helt tæt på alle sanser
gennem billeder, lydoptagelser, levende sang, musik og dans.

DEN STORE VIKINGEQUIZ
MED JEANETTE VARBERG OG JIM LYNGVILD
STED: Auditoriet
TID: 22.15-23.00
MEDVIRKENDE: Jeanette Varberg, museumsinspektør, Moesgaard
Museum • Jim Lyngvild, designer

Hvor meget ved du om vikingerne? Få din viden testet til Nordiske Nätters store vikingequiz. Spørgsmålene er varierede,
og der er noget for alle. Du kan fx få genopfrisket din folkeskoleviden om nordisk mytologi, bryde hovedet med spørgsmål
om sagaerne, og få afprøvet din viden om tegneserien Valhalla
eller HBO’s populære tv-serie ’Vikings’. Og der er en ægte vikingepræmie på højkant. De veloplagte quizværter er Jeanette Varberg og Jim Lyngvild.

11

12

Nordiske Nätter

PROGRAMOVERSIGT

Det kan du opleve
søndag 15/11
Nordiske Nätter runder festivalen af med et spektakulært møde mellem vikinger og romere. Oplev fortidens
krigere i levende live, og få historien om krigsstrategier
gennem tusind år. Eller vær med, når de forbudte nordiske ord bliver undersøgt af tre sprogforskere, og tag
til debat, når vi sammen med eksperterne spørger, om
’Norden hænger sammen’.
Kom tættere på Henrik Ibsen, og bliv klogere på, hvordan komponisterne Carl Nielsen, Jean Sibelius og Edvard Grieg brugte den nordiske natur som inspiration
for deres musik. Hvis du er til strik, så kan du også høre

sandheden om Sarah Lunds sweater. I caféen kan du
lytte til håndspillet og moderne nordisk folkemusik eller deltage i festivalens sidste quiz om Nordens historie.
Mød bl.a. Hans Hauge, Thorsten Borring Olesen, Peter Jon Larsen, Michael Ejstrup, Marianne Rathje,
Mikkel Frey Damgaard, Bjarne Sandgaard Hansen,
Jens Peter Schjødt, Jeanette Varberg, Cohors II Cimbria, Vikingekrigere, Svøbsk, Ole J. Knudsen, Leif V.S.
Balthzersen m.fl.

Godt at vide:
Der er med billet til søndag den 15/11 adgang til museet hele aftenen. Dørene åbnes kl. 17.30. Kapaciteten på scenerne varierer,, og
da det er en festival, kan vi ikke garantere adgang til alle aftenens
arrangementer. Pladser på de enkelte scener fordeles efter ’først
til mølle’-princippet.
HOLDNUMMER: 1521-529
TID: 18.00-21.30 (dørene åbnes 17.30)
STED: Ny Moesgaard Museum, Moesgård Alle 15, 8270 Højbjerg
PRIS: 125 kr. / Studerende 100 kr.
TILMELDING: www.nordiske-nätter.dk
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SANDHEDEN OM
SARAh LUNDS SWEATER
FORSKELLEN PÅ ISLANDSK OG FÆRØSK STRIK
STED: Scene 1
TID: 18.00-18.45
MEDVIRKENDE: Halla Benediksdóttir, strikkeekspert og forstander,
Islands Kulturhus

De nordiske lande er kolde og våde. Derfor har strik altid været
essentiel i den nordiske garderobe. Striktrøjen holdt nordboerne varme, men gennem tiden har den også haft mange andre
funktioner. De færøske fiskerkoner brugte fx den mønstrede
striktrøje til at genkende deres mænd på lang afstand, og i
1970’erne blev ’islænderen’ brugt til at signalere en bevægelse
mod et simplere liv. I 2007 dukkede en vis kriminalkommissær
op på TV-skærmen og gjorde striktrøjen populær. Til stor frustration for færingerne talte mange danskere om Sarah Lunds
’islænder’. Men i virkeligheden er sweateren slet ikke islandsk!
Få historien om sweateren, når Halla Benediksdóttir giver et
lynkursus i den nordiske strikketradition.

HÆNGER NORDEN SAMMEN?
SPØRG EKSPERTERNE OM NORDEN
STED: Auditoriet

MUSIKALSKE BILLEDER
FRA NORDEN
NIELSEN, SIBELIUS OG GRIEG

TID: 18.15-19.30

STED: Scene 2

MEDVIRKENDE: Thorsten Borring Olesen, professor i historie, Aarhus
Universitet • Hans Hauge, lektor i nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet • Peter Jon Larsen, generalsekretær, Foreningen Norden •
Mikkel Frey Damgaard, journalist og studievært, DR2

TID: 18.45-19.45

’Den nordiske model’ er igen inde i varmen, hvilket vi nordboere ikke kan høre ofte nok. Vi er stolte, når andre roser det
særligt nordiske, vi fremhæver selv vores fælles kultur og historie, og vi kalder hinanden ’broderfolk’. Men hvad vil det sige
at være nordisk, og er der noget unikt, der binder os sammen?
Og er der overhovedet et nordisk fællesskab i dag med indvandring fra hele verden, og hvor der ikke er meget længere
til Beijing end til Bergen. Eksperterne debatterer og svarer på
spørgsmål om Norden. DR2’s Mikkel Frey Damgaard er vært.

KRIG I TUSIND ÅR
JEANETTE VARBERG BRUGER KRIGERE SOM
POWERPOINT
STED: Musikscenen
TID: 18.30-19.30
MEDVIRKENDE: Jeanette Varberg, museumsinspektør, Moesgaard
Museum • LEGIO VI VICTRIX COHORS II CIMBRIA • Nidhug

Vikingetiden kom ikke ud af ingenting. 1000 år med krige,
både i Norden og i den vide verden, hærdede vikingetidens
krigere til at blive blandt Europas og Asiens elite. Da Romerriget var på sit højeste og pressede grænserne mod nord og
øst kæmpede nordiske krigere som lejesoldater for romerne.
Den romerske krigsmaskine blev tillært af Nordens krigere og
teknikkerne bragte de med sig op igennem tiden. I så høj grad
at for tusind år siden var verdens mægtigste mand – kejseren
i det Byzantinske Rige – beskyttet af en privat livgarde af elitesoldater. De var alle sammen vikinger. Oplev et vaskeægte
møde mellem romere og vikinger.

MEDVIRKENDE: Leif V.S. Balthzersen, mag.art.

Mange ser nordiske billeder for deres indre øje, når de hører
musik af de store komponister Carl Nielsen, Jean Sibelius eller
Edvard Grieg. Nogle gange er værkerne direkte inspireret af
den nordiske natur, kunst eller kultur. I andre tilfælde skildrer
musikken faktisk noget, der har med Norden at gøre. Mens
der ofte også er tale om en slags efterrationalisering. Få en
introduktion til og en smagsprøve på nogle af de nordiske musikalske billeder, som man kan finde i danskeren Carl Nielsen,
finnen Jean Sibelius og nordmanden Edvard Griegs værker.

SVØBSK
HÅNDSPILLET OG MODERNE FOLKEMUSIK
STED: Caféen
TID: 19.00-20.00
MEDVIRKENDE: Maren Hallberg • Jørgen Dickmeiss

Når man hører Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss spille,
fornemmer man det tætte forhold, der er til stede, når to mennesker er samlet om en fælles skæbne. Som i den traditionelle
pardans fra hvilken de har taget deres navn – ’Svøbsk’. Deres
lyse og artikulerede musik er rodfæstet i arven fra traditionel
musik i Danmark og resten af Norden. ’Svøbsk’ har de seneste
fem år spillet et hav af koncerter i ind- og udland. De byder
på en blanding af traditionel og moderne folkemusik virtuost
fremført og med legende lethed.
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Oldnordisk kunst

ODIN

HEERUP OG JORNS REJSE I FOLKEKUNSTEN

GUDEKONGE ELLER MENNESKESØN?

STED: Scene 1

STED: Scene 1

TID: 19.00-19.45

TID: 20.00-20.45

MEDVIRKENDE: Anni Lave Nielsen, museumsleder, Heerup Museum

MEDVIRKENDE: Jens Peter Schjødt, lektor i religionshistorie,
Aarhus Universitet

Under Anden Verdenskrigs isolering blev det nordiske billedsprog et centralt omdrejningspunkt for de avantgardekunstnere, som ikke lå under for ’klassicistisk kulturdiktatur’. Den
store dynamo i dansk kunst, Asger Jorn, satte sig for at skildre
den nordiske folkekunst igennem 10.000 år. Han planlagde en
imponerende serie på 32 bind med tekster af videnskabsfolk
og fotografiske nyoptagelser af norske stavkirker, samiske
brugsgenstande og indristede runer. Jorns samtidige, Henry
Heerup, rettede også blikket mod fortiden og foretog allerede
i 1935 en ’pilgrimsrejse’ til Jellingstenen for at blive inspireret af den tradition, kultur og historie, han var rundet af. Bliv
klogere på Jorn og Heerups revitalisering af den oldnordiske
kunst.

Odin optræder i den nordiske mytologis tidlige kilder som
gudernes konge, der regerer i en forsamling af guder, der for
manges vedkommende er i familie med ham. Men i senere kilder, ses han derimod som forfader til menneskelige slægter,
og i andre igen som den ensomme vandrer, der færdes blandt
menneskene og giver sine udvalgte helte råd om krigsstrategi. De fleste har ment, at dette forhold skyldes en sen kristen
forståelse, hvor de hedenske guder ikke blev opfattet som ’rigtige’ guder. Men forestillingen om ’den menneskelige Odin’ er
ligeså ægte, som den mere kendte idé om ’gudekongen’. Jens
Peter Schjødt forklarer hvorfor.

IBSEN – EN NORSK FOLKEFJENDE
KOM BAG OM DEN NORSKE DRAMATIKER
STED: Scene 2
TID: 20.00-20.45

DET FORBUDTE (N)ORD
TABUER, BANDEORD OG SLANG I NORDEN
STED: Auditoriet
TID: 19.45-21.00
MEDVIRKENDE: Michael Ejstrup, forskningschef i sprog, DMJX •
Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, postdoc i germansk og nordisk,
Københavns Universitet • Marianne Rathje, adjunkt i dansk, Syddansk
Universitet • Mikkel Frey Damgaard, journalist og studievært, DR2

Satans, fan og jævla! Nu skal det handle om Nordens mindre pæne sprogbrug. I Sverige sletter de alle ord i ’Pippi
Langstrømpe’, der kan opfattes racistiske, mens vi i Danmark
ryster på hovedet og peger på vores ytringsfrihed. I Norge kan
de få kaffen galt i halsen, hvis en dansker meddeler, at han
kommer med morgenbrød. Tre forskere går i kødet på de nordiske sprogs udvikling, når det kommer til tabuer, kraftudtryk
og slang. Hvor forskellige er de tre nordiske lande egentlig, når
det kommer til sprog? DR2’s Mikkel Frey Damgaard er vært.

HVAD VED DU OM NORDEN?
QUIZ MED STEINER
STED: Caféen
TID: 20.00-21.00
MEDVIRKENDE: Mads Steiner, specialestuderende i kulturhistorie,
Aarhus Universitet

Hvilket land i Norden har flest søer? I hvilket nordisk land er
dele af ’Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back’ optaget? Hvilket nordisk land siges at have grundlagt Dublin? Kom
ind, sluk mobilen og test din paratviden om Norden. Quizmaster
Mads Steiner stiller 10 spørgsmål og har lækre præmier til både
1. og 2. pladsen. Du kan stille op alene eller i hold på højst 10
personer. (Svaret på de tre indledende spørgsmål er: Norge)

MEDVIRKENDE: Morten Auklend, lektor i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet • Marie Kristine Marschner, skuespillerelev,
Aarhus Teater

Den norske dramatiker Henrik Ibsen ses som én af det moderne teaters grundlæggere. Ibsen lod samtidens idealer falde på
scenen. Og han forargede både hjemlandet og udlandet med
sine dramaer om borgerskabets dobbeltmoral og hykleri. Men
hvilken figur var Ibsen på den internationale scene? Og hvad
har han betydet for billedet af Norden i udlandet? Morten
Auklend fortæller om Henrik Ibsen på let forståeligt norsk, og
Marie Kristine Marschner læser op af udvalgte passager.

Køb billet på

www.nordiske-nätter.dk
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HVER AFTEN KAN
DU OGSÅ OPLEVE:
MØD VIKINGERNE
VIKINGERNE INDTAGER UDSTILLINGErne

Når du går rundt i vikingeudstillingen kan du møde krigere, musikere, håndværkere, bueskytter og historiefortællere.
Hører du klingende sværd og økser skal du derfor ikke være
bange. Alle vikingerne til Nordiske Nätter er husvante og
fredelige – i hvert fald over for publikum. De er også virkelig
glade for at fortælle om deres profession, så du skal derfor
være velkommen til at spørge ind til deres aktiviteter. Du
kan også finde din indre viking frem og fx prøve kræfter med
autentiske reproduktioner af vikingernes buer og pile. Mød
bl.a. kampgruppen Nidhug, Skjaldungerne og vikingemusikerne Almune.

NORDISK MAD
SMAG PÅ NORDISKE KULINARITETER I CAFÈEN

Det nordiske køkken er populært, og handler i al sin enkelhed
om, at lave mad med råvarer, der naturligt findes i Norden.
Caféen på Moesgaard Museum er åben i forbindelse med
festivalen Nordiske Nätter- og her kan du hver aften nyde
et udvalg af retter med et nordisk twist. Menuen fremgår
af museet hjemmeside www.moesgaardmuseum.dk. Caféen
stopper med servering af mad kl. 21, men har åbent for salg
af drikkevarer til kl. 23 fredag og lørdag, søndag til kl. 21.

MJØDBAR
SMAG PÅ SKJALDENES DRIK i Foyeren

I nordisk mytologi er mjød skjaldenes drik. Det siges, at den
er brygget på Kvasers blod, dybt inde i en grotte. Og at Odin
antog en ørneskikkelse og fløj den til Asgård, hvor han spyttede den ud i asernes kar. Al mjød har tre grundingredienser,
nemlig honning, vand og gær. Men derfra holder lighederne
op. Varierende bryggemetoder og forskellige smagstilsætninger efterlader et spændende udvalg med noget for enhver smag. Mjødeksperterne står klar i baren. De deler ud af
deres viden og hjælper dig med at vælge netop den smagsoplevelse, der passer til dig. Og du kan enten nyde den på
Moesgaard eller tage en flaske med hjem.

STJERNER OG COFFEE TO GO
HIMLEN OVER MOESGAARD
STED: Scene 2
DATO OG TID: 13/11 og 14/11, kl. 22.00-22.45
& 15/11, 20.00-20.45
MEDVIRKENDE: Ole J. Knudsen, bachelor i fysik og astronomi,
Aarhus Universitet

Odin, Vile og Ve tog gnister fra Muspelheim, og af dem gjorde de himlens stjerner. Sådan skriver Snorri Sturlusson. Nordens vikinger har navigeret efter stjernerne, og de har gjort
deres egne stjernebilleder. Sol og Måne fandt deres rette
plads på himlen, så vi og vikingerne kan kende tiden og årets
gang. De gamle nordiske myter er tæt knyttet til himmelfænomenerne, og Ole J. Knudsen fortæller myter og viser stjernebilleder. I klart vejr tager vi også en tur ud på græstaget,
for at kigge på stjernehimlen, som er den samme dengang
som i dag. Medbring godt varmt tøj og tykke såler. Og så er
der naturligvis kaffe at varme sig på til de deltagende.

Aktiviteter i udstillingerne
præsenteres i samarbejde med:
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PROGRAMOVERSIGT
Eivør

21.00-22.30
Musikscenen

FREdag 13/11
Norden i en
milliard år

19.00-20.30
Auditoriet

Norden – fortidslevn
eller fremtidsvision

19.15-20.00
Scene1

nordisk hymne

19.30-20.15
Musikscenen

Strindberg – galskab,
tragik og komik

Hundedage

21.00-22.00
Auditoriet

Nordens gærede
godter

20.00-21.00
Caféen

Drikkekultur i Norden

20.15-21.00
Scene1

Sagaerne UCENSURERET

20.45-21.30
Scene2

18.00-18.45
Scene2

Tøm kommodeskuffen

18.15-19.45
Auditoriet

Viking Vogue

21.15-22.45
Scene1

18.15-19.00
Foyeren

Stjerner og
coffee to go

En kompliceret
størrelse

22.00-22.45
Scene2

19.00-19.45
Scene1

Vikinger og popkultur

Elvdalsk – det skjulte
sprog

22.15-23.00
Auditoriet

19.30-20.30
Scene2

Hvad ved du om
Norden? - Pubquiz

Store og små –
mindretal i Norden

19.00-19.45
Scene2

Vocal Line

LØRdag 14/11
Slagsbrødre eller
broderfolk

18.00-18.45
Scene1

19.00-20.00
Foyeren

Fra vikinger til velfærd

20.00-20.45
Scene1

Holberg– Den
danske litteraturs
norske fader

20.00-20.45
Scene2

Nordiske Nätter

Tilmeld dig på

www.nordiske-nätter.dk

5,6 kilo litterært guld

Odin

20.15-21.45
Auditoriet

Kalevala

21.00-21.45
Scene2

Da mørket faldt på

21.00-22.15
Scene1

Stjerner og coffee
to go

22.00-22.45
Scene3

Sagaerne UCENSURERET

22.00-22.45
Scene2

Den store vikingequiz

22.15-23.00
Auditoriet

Sandheden om
Sarah Lunds sweater

18.00-18.45
Scene1

Hænger Norden
sammen?

18.15-19.30
Auditoriet

Krig i tusind år

18.30-19.30
Musikscenen

Ibsen – En norsk
folkefjende

20.00-20.45
Scene2

Stjerner og coffee
to go

20.00-20.45
Scene3

Hvad ved du om
Norden? - Pubquiz

20.00-21.00
Caféen

Musikalske billeder
fra Norden

18.45-19.45
Scene2

Oldnordisk kunst

19.00-19.45
Scene1

Svøbsk

Vend for at se programmet for

20.30-22.00
Musikscenen

Søndag 15/11

Nordiske Nätter

Who Killed Bambi
feat. Siri Nilsen og
Jacob Bellens

20.00-20.45
Scene1

19.00-20.00
Caféen

Det forbudte (N)ord

19.45-21.00
Auditoriet

Vend for at se programmet for

Folkeuniversitetet
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