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  Møde i april    

 
 

Tirsdag den 10. april kl. 14:00-16:00 
 

Luther og filosofien 
    

DM’s nye lokaler Akademikerhuset, Åboulevarden 23, 2. sal Aarhus C. 

Tilmelding senest den 7. april på joergen.eie@gmail.com. Ledsager er velkommen. 

 

Program 

A. Nyheder fra bestyrelsen 

 

B. Luther og filosofien 

     v/ Hans Jørgen Schanz, Professor ved Institut for Kultur og Samfund – Idehistorie.  

 
     Om sit foredrag oplyser Schanz følgende: 
     I det overståede Luther-jubilæumsår var der et forhold som stort set var fraværende over alt, nemlig Luthers  

     forhold til filosofi. Grunden er den forkerte, at Luther ikke skulle have noget relevant eller originalt at sige. 

     Foredraget her vil vise, at det er ganske forkert, men det vil også vise, hvordan denne myte blev til historisk. 
      
     På Wikipidia er der oplyst følgende om foredragsholderen:  

Hans-Jørgen Schanz er en dansk idéhistoriker og tidligere marxist. Han blev student fra Sønderborg Statsskole 

1967, magister i idéhistorie 1973 fra Aarhus Universitet og dr.phil. 1981. Fra 1973 fungerede han som lektor i 

idehistorie ved Aarhus Universitet og har været professor samme sted fra 1992. Schanz har også studeret i 

Frankfurt am Main og i Berlin. 

 

Schanz spillede i 1970'erne en vigtig rolle i det fagkritiske miljø omkring Aarhus Universitet og for 

introduktionen af den kapitallogiske marxistiske strømning i Danmark generelt. På trods af dette har han aldrig 

været medlem af nogen partipolitisk organisation. I de senere år har hans forskningsmæssige arbejde været 

koncentreret omkring relationen mellem modernitet og metafysik, og hans tænkning er nu langt fra marxistisk, 

omend der også er inspiration herfra.  

 

Schanz har behandlet Luther og filosofien i to artikler:  
Luther som filosof. I Niels Grønkjærs publikation ”Reformation: Taler fra Vartov”, 2017. 

Luther og filosofien. I Ole Højris publikation ”Reformationen – 1500-tallets Kulturrevolution: Europa, 2017. 
 

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland  

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 16. maj   

USA: Kultur, samfund og politik. Hvad er det for noget med de amerikanere?  
v/ Hans Henrik Holm. Professor emeritus fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole 

og Aarhus Universitet. 
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