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Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.30 

 
Heine Andersen, professor emeritus i sociologi, Københavns Universitet 

 
Habermas og det ufuldendte projekt - gennem seks årtier 

  
Da Habermas fyldte 90 år blev han fejret som en rockstar og hyldet som en af nutidens 
absolut mest fremtrædende og indflydelsesrige tænkere. Han har været på toppen i flere 
ranglister over verdens mest indflydelsesrige intellektuelle, han har modtaget et hav af 
priser, og han er blevet omtalt som ”statsfilosof for det demokratiske Tyskland”.  
Hvordan passer det sammen med hans oprindelige emancipatoriske og samfundskritiske 
projekt? Han startede positivismestriden i 1960’erne, kritiserede den tekniske erkendel-
sesinteresses dominans, Parsons’ funktionalisme, og Luhmanns systemteori, hermeneu-
tikkens og fænomenologiens idealisme, Marx’ og Webers manglende begreber om sprog 
og kommunikation, legitimationsproblemer i senkapitalismen, systemkolonisering af livs-
verdenen, poststrukturalisme, postmodernisme og deres relativisme og kryptonormati-
visme osv. Men han har selv gjort brug af stort set alt det han har kritiseret, vejledt af en 
idé om kommunikativ rationalitet og samtale som et ufuldendt projekt. Han har været 
inspirationskilde for generationer, været tolket og mistolket, stemplet af modstandere 
som eklektiker, revisionist, pluralist, naiv mv. 
I foredraget vil Heine Andersen ikke forsøge at gøre status, men snarere skildre væsent-
lige faser i Habermas’ udvikling og i receptionshistorien. 
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Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.30 

 
Asger Sørensen, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse,  

Aarhus Universitet 
 

Kapitalisme, fremmedgørelse og kritik. En kulturmarxists bekendelser 
 
Den seneste bog, Capitalism, Alienation and Critique. Studies in Economy and Dialectics 
(Leiden & Boston: Brill, 2019) fra Asger Sørensens side rækker tilbage til den filosofi, som 

greb mange i det 20. århundrede, nemlig den radikale kritik af kapitalismens fremmedgørelse og 
uretfærdighed. Bogen argumenterer for, at en sådan kritisk teori stadig er relevant for det 21. 
århundrede, ikke mindst hvis man vil undersøge økonomi og dialektik. I aftenens præsentation vil 
fokus være på kritikken af den politiske økonomi. Først præsenteres Georges Batailles kritik, hvor 
forståelsen af penge som energi fører til en interessant økologisk forståelse af økonomi som ge-
nerel økonomi. Desværre viser den generelle økonomi sig dog forenelig med en radikal nutidig 
neoliberalisme, hvor afvisningen af politisk regulering finder sin legitimitet i at insistere på det 
enkelte individs ukrænkelige frihed og anfægte totalitære implikationer af retfærdighedsidealet i 
andre typer politisk økonomi. For enhver politisk håndtering af globaliseringen er generel økonomi 
og neoliberalisme derfor markante ideologiske udfordringer. 
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Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19.30 
 

Lasse Horne Kjældgaard, professor i dansk litteratur, Roskilde Universitet 
 

Meningen med velfærdsstaten 
 
Et kolossalt og fascinerende tankearbejde og et stort antal skarpe, åbne og søgende debatter og 
diskussioner om mål og formål ligger til grund for den moderne danske velfærdsstat, som blev 
realiseret op gennem 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne, og som vi ikke rigtig kan tænke Danmark 
uden i dag. Debatterne fandt overraskende nok ikke kun sted mellem politikere og økonomer, men 
i mindst lige så høj grad mellem politikere, forfattere, intellektuelle og kunstnere. Og man disku-
terede langtfra kun fordeling og sikring af velfærdsgoder. Man diskuterede, om velfærdsstaten 
overhovedet var en god idé, hvad et godt og meningsfuldt liv var – og om velfærdsstaten ville 
understøtte eller ødelægge det gode liv. ”Vi har i høj grad behov for vejledning”, erklærede stats-
minister Viggo Kampmann i 1960 i en åben appel til de ”kulturelt interesserede”. Foredraget vil 
vise, hvordan især forfatterne svarede igen og imødekom Kampmanns anmodning - og at de med 
deres værker bidrog til overvejelsen af, hvad meningen med velfærdsstaten kan være. 
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Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.30 
 

Esther Oluffa Pedersen, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, 
Roskilde Universitet 

 
Demokrati, humanisme og ansvar 

 
I foredraget vil Esther Oluffa Pedersen give et indblik i sin nyeste bog, der også er hendes doktor-
disputats og som har titlen Fremkaldte kulturrum. Diskussioner om demokrati og diktatur, huma-
nisme, ansvar og videnskab i tiden omkring anden verdenskrig. Bogen har to sigter. På den ene 



side er den en idé- og kulturhistorisk analyse af væsentlige debatter i dansk åndsliv i mel-
lemkrigstiden, under og efter anden verdenskrig. Esther Oluffa Pedersen har således set 
på de offentlige diskussioner om demokratiets betydning før og efter anden verdenskrig, 
hvor hun kan vise, at der var en forholdsvis bred opbakning til antidemokratiske syns-
punkter i 1930’erne, der blev illegitime efter 1945. Hun ser ligeledes på den parallelle 
debat om humanisme før og efter anden verdenskrig. Vigtige debattører i begge debatter 
er Hal Koch, Poul Henningsen og Arne Sørensen. På den anden side forsøger Esther Oluffa 
Pedersen med begrebet kulturrum at sige noget mere overordnet filosofisk om, hvordan 
vi kan forstå offentlige debatter som udtryk for den kulturelle tilstand i et samfund. Hun 
undersøger, hvordan en voldsom begivenhed som anden verdenskrig både fremkalder 
bestemte positioner og umuliggør andre. 
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Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.30  
 

Peter Kurt Westergaard, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU 

 

Hvis man altid går til grunden - eller:  
”Hvad angår det os, at hr. Nietzsche blev rask igen?" 

 

Med udgangspunkt i Peter K. Westergaards udgivelse Nietzsche. Hvis man altid går til 
grunden. En afslutning (2018) skitseres nogle af Nietzsches overvejelser omkring sam-
menhængen mellem egen tænkning, selvaflastning og selvoverskridelse. 
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FILOSOFISK FORUM ØNSKER JÜRGEN HABERMAS TIL-
LYKKE MED DE 90 ÅR DEN 18. JUNI 2019 OG TAKKER FOR 
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