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TANKENS GLÆDE! 
– HANS-JØRGEN SCHANZ

TVÆRFAGLIGT MINDESEMINAR

ONSDAG DEN 24. AUGUST 2022  

KL. 13.00-18.00

AARHUS UNIVERSITET, 

TÅSINGEGADE 3, BYGN. 1441, AUD. 1

o  Seminaret, der er gratis, er åbent 

for alle interesserede og kræver ikke 

forhåndstilmelding. Det er tilrettelagt i et 

samarbejde mellem Afdeling for Filosofi og 

Idéhistorie (Aarhus Universitet) og Forlaget 

Klim. Førnævnte udgivelse kan sammen med 

andre titler af Hans-Jørgen Schanz erhverves 

til favørpris ved seminaret.



oo F ø r  k a f f e p a u s e noo

o I anledning af Forlaget Klims 

udgivelse af bogen Tankens glæde! – 

Efterskrift til Hans-Jørgen Schanz indbydes 

alle interesserede til et tværfagligt 

mindeseminar til ære for Schanz, hvor en 

række tænksomme personer vil give såvel 

et indblik i hans tænkning som et udblik 

fra denne.

ooU n d e r  k a f f e p a u s e noo

13.00: ”Indledende bemærkninger”

Velkomst ved lektor Jakob Bek-Thomsen 

(Idéhistorie, AU)

13.15: ”Schanz og idéhistorie 

mellem historie og filosofi”

Ved professor Mikkel Thorup 

(Idéhistorie, AU)

13.45: ”Historiens historie”

Ved lektor Louise Fabian 

(Idéhistorie, AU)

14.15: Kaffepause

14.30: ”Metafysik og modernitet 

– et hovedmotiv i Schanz’ senere tænkning”

Ved lektor Morten Ziethen (Filosofi, AAU)

15.00: ”Eftertanker om Hans-Jørgen Schanz’ 

stærke modernitetsbegreb”

Ved lektor Casper Andersen 

(Idéhistorie, AU)

oo E f t e r  k a f f e p a u s e noo

15.30: Kaffepause

15.45: ”Oplysningens mytologi. 

Frihed og det æstetisk moderne”

Ved seniorforsker Lars Erslev Andersen (DIIS)

16.15: ”Da ikke blev til intet”

Ved religionsfilosof Niels Grønkjær (Vartov)

16.45: Kaffepause

17.00: ”Dettehed – Duns Scotus og 

diversitetstænkning dengang og nu”

Ved lektor Jørn Erslev Andersen 

(Litteraturhistorie, AU)

17.30: ”Tænkning oplivet af ånd!”

Afslutning ved undervisningsadjunkt 

Peter Aaboe Sørensen (Idéhistorie, AU)
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