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OPLYSNING ER MERE END OPLYSNING! 
– HEGEL OG DET MODERNE

FILOSOFISK SEMINAR 

TORSDAG DEN 26. AUGUST 2021 
KL. 9.00-16.30

VARTOV, FARVERGADE 27, 
1463 KØBENHAVN K

o  Seminaret er åbent for alle interesserede 

og koster 250 kr. inkl. frokost og kaffe 

(særpris for studerende: 125 kr.). Tilmelding 

hurtigst muligt på www.grundtvig.dk.  

o Seminaret er tilrettelagt i et  samarbejde 

mellem Grundtvig-Akademiet (Vartov), 

Afd. for Filosofi og Idéhistorie (AU) og 

Forlaget Eksistensen. Bogen Oplysning for 

de oplyste – en religionsfilosofisk introduktion 

til Hegel kan på seminardagen erhverves til 

favørpris. 



oooooooo 

oI forbindelse med fejringen af 250-

året for Hegel udkom bøgerne Hegel 

for et større publikum (red. Rune Lykke-

berg) og Hegels filosofi – en  indføring 

(Caspar Wenzel Tornøe, Fønix) og 

seneste skud på stammen er For-

laget Eksistensens udgivelse af Niels 

Grønkjærs tanke vækkende bog: Oplys

ning for de oplyste – en religionsfilosofisk 

introduktion til Hegel. Til markering af 

denne tiltagende interesse for Hegel i 

en moderne dansk sammenhæng ind-

bydes hermed til filosofisk seminar, 

hvor en række tænksomme personer 

vil give et grundigt indblik i og et 

 åbnende udblik på Hegels tænkning. 

Alle er velkommen.

oo F o r m i d d a goo

09.00: Tankens begrebsløse ophøjethed 

– Hegels oplysningstænkning båret af ånd

Velkomst ved undervisningsadjunkt Peter Aaboe 

Sørensen (Idéhistorie, AU)

09.30: Forandring 

Ved religionsfilosof, dr.theol. 

Niels Grønkjær (Vartov)

10.15: Kaffepause

10.45: Hvem tænker konkret? – Hegels dialektiske logik 

Ved ph.d.-stipendiat Anna Cornelia Ploug 

(Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC)

11.30: Hegel i Birmingham: 

filosofisk æstetik og ’cultural studies’

Ved professor Isak Winkel Holm 

(Litteraturvidenskab, KU) 

12.15: Frokost

oo E f t e r m i d d a goo

13.15: Frihed og venskab hos Hegel

Ved lektor Morten Sørensen Thaning 

(Ledelse, politik og filosofi, CBS)

14.00: Kunstværket lader sandheden skinne ved at afsøge det 

mulige. Om indledningen til ’Forelæsninger om æstetikken’

Ved lektor Lilian Munk Rösing 

(Litteraturvidenskab, KU)

14.45: Kaffepause

15.00: RATIONALITET ELLER 

RESSENTIMENT – Hegel og Nietzsche

Ved valgmenighedspræst Caspar Wenzel Tornøe 

(Holstebro Valgmenighed)

 

15.45: Hegel og den teologiske æstetik

Ved filosof, forfatter, teolog, litterat og idéhistoriker 

Dorthe Jørgensen, dr.phil. og dr.theol.

.


