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Torsdag den 5. marts 2020, kl. 19.30 
 

Cand. Theol. Karen Marie Mortensen  
 

Det augustinske spor i Hannah Arendts tænkning 
 
Augustin fulgte med Arendts tænkning gennem hele hendes liv. Det begyndte med hen-
des dissertationsafhandling Love and Saint Augustine, som hun indledte under Heideg-
gers vejledning i Marburg og afsluttede hos Karl Jaspers i Heidelberg.  
 
Fra Augustin får hun sætningen Mennesket blev skabt for at der kunne være begyndelse 
(Om Guds stad 12. 21). Hermed bliver hun i stand til at levere et modstød mod Heideg-
gers eksistens syn: kastet ind i tilværelsen med udsigt til døden. Hos Arendt er grundbe-
greberne fødsel og begyndelse.  
 
I oplægget vil begreberne blive fulgt fra deres begyndelse hos Arendt over hendes før-
ste hovedværk The Human Condition 1958 (Menneskets vilkår 2005) frem til hendes an-
det   posthumt udgivne The Life of the MInd 1971 (Åndens liv 2019).  
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Torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.30 

 
Ph.d.-studerende, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Syddansk Universitet 

 
Det ktoniske menneske: Om liv og eksistens i den antropocæne tidsalder 

  
Siden de store filosoffer G.W.F. Hegel, M. Heidegger og H.-G. Gadamer har vi været vant 
til at tænke mennesket i kontekst af dets kulturelle historicitet. Men hvad sker der når vi 
gentænker mennesket i lyset af det, man kunne kalde for 'naturlig' historicitet? Hvordan 
kan vi forstå os selv, når vi besinder os på de geologiske, planetære og biosfæriske for-
hold, som vores eksistens i tiltagende grad viser sig at være dramatisk viklet ind i? Kan 
man tænke sig en økologisk eksistentialisme for det 21. århundrede? I foredraget udfol-
des nogle grundlæggende tanker om behovet for og meningen med at gentænke men-
neskets eksistensvilkår i lyset af global opvarmning, biologisk masseudryddelse og i det 
hele taget den geologiske epoke, der bærer navnet 'Antropocænen'. 
 
 
 
 

Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 19.30 
 

Professor i filosofi, Dr. Phil. Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet 
 

Din og min lykke 
 

Vi skal både være vores egen og andre menneskers lykkes smed. Vejen til lykke er hverken ligetil 
eller kort. Vi har hver vores opfattelse af hvad lykke er, og vi kan af og til fare vild i vores egne, 
andres og mediernes fremstillinger af den. I foredraget præsenteres forskellige perspektiver på 
lykken - med eksempler fra filosofien, litteraturen, kunsten og musikken.  
Søren Harnow Klausen har skrevet bogen På sporet af din lykke (2018). 
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Mandag den 20. april 2020, kl. 19.30 

 
Leder af Center for Subjectivity Research, Dan Zahavi, Københavns Universitet 

 
Vi, du og jeg 

  
Vi’ets struktur og status debatteres intenst i den moderne forskning. Men spørgsmålet er ikke nyt 
og blev allerede gjort til genstand for udførlige fænomenologiske analyser i første halvdel af det 
20. århundrede. Mens Heidegger hævdede at vi’et går forud for og er mere fundamentalt end 
nogen form for dyadisk interaktion, hævdede andre fænomenologer, såsom Husserl, Walther og 
Schutz, at empati og ansigt-til-ansigt mødet er afgørende for vi’et. I foredraget præsenteres nogle 
af de centrale omdrejningspunkter i debatten, og det undersøges hvorvidt du’et spiller en særlig 
vigtig rolle for gruppe-identifikation og vi-identitet. 
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Torsdag den 30. april 2020, kl. 19.30 

 
Ph.d.-studerende, Mads Vestergaard, Københavns Universitet 

 
Digital totalitarisme 

 
Den digitale revolution har været omgærdet af løfter om demokratisering og frigørelse. Men vir-
keligheden er blevet en anden. Det sociale kreditsystem, som er under udvikling i Kina, står som 
skræmmeeksempel på en statsmagt, der anvender de nyeste teknologier til at virkeliggøre social 
kontrol af befolkningen uden fortilfælde. Men Kina er ikke alene. I USA er der åbnet nye markeder 
for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer friheden, hvis ikke de kom-
mende teknologigiganter møder modstand fra befolkning og politikere. Og i Danmark har vi så 

https://ku-dk.academia.edu/Departments/Center_for_Subjectivity_Research/Documents


travlt med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tilliden og demokra-
tiet er under pres. I foredraget stilles der skarpt på den mørke side af den digitale revo-
lution. Kun hvis vi kender truslerne mod det frie og demokratiske samfund, kan vi be-
kæmpe dem. 

 
. Men virkeligheden er blevet en anden. Det sociale kreditsystem, som er  

Tirsdag den 19. maj 2020, kl. 19.30 
 

Prof. mso emeritus, DPU, Aarhus Universitet, Jeppe Læssøe, 
 

Bæredygtig Dannelse 
 
‘Bæredygtighed’ og ‘bæredygtig udvikling’ er kommet på alles læber og bruges i flæng. I 
de seneste år er ‘bæredygtig dannelse’ på tilsvarende vis blevet udbredt som en måde at 
tale om, hvordan uddannelse og læring kan bidrage til at modvirke en på flere fronter 
eskalerende, ubæredygtig udvikling. Men hvad kommer der ud af at bringe ‘bæredygtig’ 
og ‘dannelse’ sammen? For at svare på det spørgsmål, er der brug for at se nærmere på 
bæredygtighedsbegrebet for herfra at overveje dannelsens mening i dette perspektiv - 
og omvendt for at anskue bæredygtighed i et dannelsesteoretisk perspektiv. Foredraget 
vil gøre begge dele og lægge op til diskussion af de pointer, der kommer ud af et sådant 
dobbelt-blik. Foredraget kommer i den forbindelse ind på en række udfordringer og mu-
ligheder, dels om forskellige tolkninger af bæredygtighedsbegrebet og dets iboende de-
fensive karakter, dels om de sanse-emotionelle og intellektuelle sider af det pædagogiske 
arbejde med bæredygtig dannelse. 
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