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I de senere år er der kommet mere fokus 
på bæredygtighed og biodiversitet, men 
hvad er bæredygtighed og biodiversitet, 
og hvordan kan det gøres konkret for 
eleverne?

Som en UNESCO Verdensmålskole arbejder 
Rødkilde Gymnasiums undervisere og elever 
dagligt med FNs verdensmål i undervisnin-
gen. Vores beliggenhed ud til fjorden giver os 
spændende muligheder for at sætte fokus 
på den biodiversitet og bæredygtighed, som 
findes umiddelbart under havets overflade, 
men som er næsten usynlig fra land. Måske 
er den usynlige verden en af årsagerne til, 
at havmiljøets tilstand er nem at overse 
og derfor ikke prioriteres særlig højt? På 
Rødkilde Gymnasium arbejder vi netop med 
betydningen af livet i havet (verdensmål 14), 
hvor fokus er på det fantastiske univers, der 
findes under havoverfladen. Vi arbejder for 
at udbrede lysten til at forbedre naturens 
økologiske tilstand og dermed øge antallet og 
diversiteten af arter i fjord og hav. 

Den økologiske tilstand i Vejle Fjord er dårlig 
- fjorden er i ubalance. Mudder og krabber er 
det dominerende syn, når vi og vores elever 
tager et kig under vandet, og fraværet af 
større fisk og manglen på ålegræs og tang er 
tankevækkende. Men hvorfor er det kommet 
hertil? Og hvad er fremtidsudsigterne for 
Vejle Fjord? Foredraget giver et biologisk 
indblik i, hvorfor den økologiske tilstand i 
Vejle Fjord er blevet så dårlig, og hvordan 

der arbejdes med at forbedre forholdene i 
fjorden.  

Der vil i foredraget præsenteres både lokale 
og nationale data, der giver et billede af den 
økologiske tilstand i Danmarks åbne hav og 
i lokale fjorde. Foreløbige data fra naturgen-
opretningsprojekter danner grundlag for 
nogle bud på hvilke tiltag, vi forventer, der 
kan medvirke til at forbedre biodiversiteten i 
fjord- og havmiljøet.

Efter foredraget håber vi, du har en større 
forståelse for, hvordan iltsvind opstår, hvad 
ålegræsbede er gode for, hvorfor stenrev 
kaldes for Nordens koralrev, og hvorfor to 
biologilærere brænder for at vise deres elever 
den verden, der findes lige under overfladen - 
lige udenfor døren. 

Vejle Fjord - en bæredygtig fjord?
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Kan litteraturen vidne for dem, der ikke 
længere kan vidne selv? 

Hvad gør vi, når de sidste overlevende fra 
Auschwitz ikke længere er her til at fortælle 
om rædslerne i koncentrationslejren?  

Hvordan forholder vi os til, hvad der er et 
vidnesbyrd, og hvad der ikke er? 

Kan man for eksempel kalde nyere romaner, 
som omhandler barske vilkår i de danske 
ghettoer for vidnesbyrd? 

Bl.a. disse spørgsmål har fået forskere til at 
interessere sig for, hvorvidt litteraturen kan 
være med til at give stemme til dem, der ikke 
længere selv kan fortælle historien.  

Der er dog et iboende kontrastforhold mellem 
litteraturen, som i sig rummer fiktionen, og 
vidnesbyrdet der indeholder en række krav til 
den, der vidner. Man må f.eks. gerne tage fejl 
– men aldrig lyve.  

I dette foredrag skal vi undersøge, hvad 
vidnesbyrdslitteratur er med et særligt fokus 
på to værker. Primo Levis ”Hvis dette er et 
menneske” samt Art Spiegelmans grafiske 
roman ”MAUS” er begge hovedværker inden 
for vidnesbyrdslitteraturen, men de er meget 
forskellige i deres måde at vidne på. 

Primo Levi fortæller i årene lige efter sin 
frigivelse fra Auschwitz om de rædsler, som 
ganske få på det tidspunkt forstod. Han 
bruger sin naturvidenskabelige baggrund til 
at fortælle nøgternt om sin tid i Auschwitz, 
men han finder undervejs ud af, at ordene i 
sig selv ikke slår til og tyer derfor til litterære 
virkemidler og referencer til litteraturen.  

Art Spiegelman bruger den grafiske roman, 
hvor jøderne er fremstillet som mus og nazi-
sterne som katte, til at kunne fortælle om sin 
faders tid i Auschwitz.  

I foredraget vil vi også se på nyere litteratur, 
som også kalder sig ”vidnesbyrd”.  

For hvad er det, der skal til, før noget kan 
betegnes som et vidnesbyrd? 

9. feb  
2023
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Som humanistisk uddannet i de klassiske 
fag er det helt naturligt, at den romerske 
oldtid har en særlig plads hos mig. Men 
noget lidt andet, der langsomt har fanget 
mere og mere af min interesse, er Romer-
rigets tilsyneladende udødelighed. Det er 
denne udødelighed, jeg vil tale om. 

Romerriget har både sat direkte og indirekte 
aftryk på den efterantikke europæiske 
historie, og det gamle imperium har endda en 
betydning for moderne politik. Min ydmyge 
påstand er, at en forståelse af Romerrigets 
plads i senere europæisk bevidsthed har en 
betydning for vores forståelse af en del af 
de bredere linjer i moderne politiske forhold. 
Romerriget spiller stadig en rolle som en 
linse, vi i Europa ser vores egen tid igennem. 
Dermed er Romerriget relevant og aktuelt på 
en lidt anden måde, end vi måske normalt går 
og tror. 

Gennem en historisk rejse tilbage til den 
romerske kejser Augustus, via middelalderen 
og frem til moderne historie vil I komme til at 
forstå den ret særlige status, det romerske 
kejserrige har haft i europæisk politisk 
historie. 

Kejser Augustus var Romerrigets første 
kejser, og med den nye magtposition opstod 
en rig visuel kommunikation med billeder, 
symboler, indskrifter og ærestitler, som har 
sat sig spor helt op til vore dage. Undervejs 
i foredraget kommer I både til at møde 

kardinaldyderne, landsfader-begrebet, 
kejsertitlerne, samt den iscenesættelse, der 
var knyttet til en række andre politiske og 
religiøse topposter, kejserne som standard 
sad tungt på. 

I foredraget vil jeg vise jer en masse både 
smukke, men også mærkelige historiske 
genstande, som repræsenterer, hvordan de 
romerske kejsere formede en lang række 
herskersymboler, som har overlevet helt til 
vores tid, og som ret kontinuerligt har været 
grundlæggende symboler på enevældig magt. 

På den anden side vil jeg hele to gange lade 
Romerriget genopstå som et politisk-filo-
sofisk koncept, og jeg vil diskutere, hvordan 
arven efter Romerriget stadig spiller en rolle 
i forståelsen af nutidens bredere politiske 
linjer. 

Rejsen gennem europæisk historie vil bl.a. 
gøre stop ved frankerkongen Karl den Store, 
den franske kejser Napoleon Bonaparte, 
de fascistiske regimer i Tyskland og Italien 
i 1900-tallet og endeligt: Det moderne 
Rusland. 

Det udødelige Romerrige
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