
 
 

 

8. september, Svend Andersen:  
”Nazismens filosof” – og Løgstrup 
 
29. september, Sasja Emilie Mathiasen Stopa:  
Tænkepause: Ære 
 
20. oktober, Carsten Bach-Nielsen:  
Genforeningen 1920 – guddommeligt forsyn eller realpolitik? 
 
10. november, Jakob Brønnum:  
Ikke af denne verden? Etik og væren i kristen teologi 
 
1. december, Kirstine Helboe Johansen:  
Jul – ”Det handler jo allermest om fællesskab”   

 
 
 
 
 
 
 
Tirsdage kl. 18.00-20.00 
Lokale 117, bygning 1451 (Axis Mundi) 
Pris: 30 kr. – eller semestermedlemskab 60 kr. 
Øl og vand: 10 kr. 
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”Nazismens Filosof” – og Løgstrup                                                 
.                                             

Svend Andersen 
Tirsdag d. 8. september  

 
I slutningen af 2019 udspandt der sig en diskussion om, hvorvidt K.E. 
Løgstrup i 1930’erne udtrykte en fascination af nazismen. Den afgø-
rende kilde er en aviskronik fra 1936 med ovenstående titel. I foredra-
get vil kronikken blive analyseret sammen med andre beslægtede ar-
tikler. Teksterne vil blive set i lyset af Løgstrups samtidige teologiske og 
filosofiske arbejde. Der vil blive argumenteret for, at Løgstrup giver en 
indforstået, men afvisende fremstilling af nazismens ”filosofi”. 
 
Tænkepause: Ære                                                                            .                                                                                                                     

Sasja Emilie Mathiasen Stopa 
Tirsdag d. 29. september  

 
Efter 68-oprøret, der satte en ære i skamløshed, er det blevet svært at 
tage æren alvorligt som andet end et levn fra en svunden tid. Identi-
tetspolitik, krænkelseskultur og #metoo afslører dog, at æren lever vi-
dere under dæknavne som anerkendelse og værdighed og aldrig har 
været så omdiskuteret som i dag. I foredraget tager vi en tænkepause 
til at fordybe os i ærens historie fra Adam og Evas febrilske forsøg på at 
dække deres skam over den ærbare kvinde Jesus og til vores anerken-
delsessyge nutid, hvor vi jagter likes og putter filter på for at dække vo-
res eksistentielle nøgenhed. 
 
Genforeningen 1920: Guddommeligt forsyn eller realpolitik?                                                            

Carsten Bach-Nielsen 
Tirsdag d. 20. oktober  

 

I 1920 red kong Christian X som prinsen i eventyret på den hvide hest 
ind i folkets hjerter. Den tabte datter vendte hjem. Hendes lænker blev 
brudt. Glæden ville ingen ende tage, og der blandede sig religiøse to-
ner i festlighederne. Skåltalerne lød på en dyster baggrund, nemlig Ver-
denskrigen med de mange faldne blandt de dansktalende i Slesvig. 
Hvordan kunne man forene sorgen over tabet med glæden over den 
gave, man nu modtog med sejrherrernes hjælp? I foredraget vil Carsten 
Bach-Nielsen sætte fokus på den religiøse og nationale tolkning af be-
givenhederne ud fra digtere som den katolske Johannes Jørgensen og 
den nationale Valdemar Rørdam. 
 
Ikke af denne verden? Etik og væren i kristen teologi             .                                                                                                               

Jakob Brønnum 
Tirsdag d. 10. november  

 
Gennem hele den nytestamentlige overlevering går det som en rød 
tråd, at de kristne ikke er "af denne verden". Men hvordan skal det for-
stås? Traditionen har søgt vidt forskellige veje, lige fra munkevæsenet 
til den radikale borgerlighed i den reformatoriske kristendom. En lang 
række kendte Jesus-ord fortolkes imidlertid normalt ikke tilstrække-
ligt dybdegående til at belyse problemet. I foredraget vil Jakob Brøn-
num vise disse begrænsninger og udstikke tematiske sammenhænge i 
Jesus-ordene, som traditionen ofte har overset eller bagatelliseret.  
 
Jul – ”Det handler jo allermest om fællesskab”                          
.                                                                                      

Kirstine Helboe Johansen 
Tirsdag d. 1. december  

 
Jul er den ubetinget største højtid i Norden. Det fejres i familier, skoler, 
TV, i handelslivet og naturligvis i kirken. I et norsk-dansk forskningspro-
jekt har vi undersøgt, hvordan jul fortolkes og forvaltes på udvalgte sko-



ler og public service børne-TV. Vi har f.eks. spurgt skoleledere og pro-
gramredaktører, hvad man gør og ikke gør ved juletid? Og ikke mindst, 
hvad der er vigtigt i julen? Alt sammen med henblik på at forstå hvor-
dan jul fortolkes og videregives som kulturel og religiøs tradition uden 
for en kirkelig kontekst. Hvad er julens teologi? 


