
Hvad er meningen med livet? Hvordan har danske forfattere, filosoffer og teologer forstået 
den menneskelige eksistens igennem historien? Disse spørgsmål er udgangspunktet for Studen-
terkredsens traditionelle sommermøde, hvor vi skal på en dannelsesrejse gennem den danske 
idéhistorie i en søgen efter livets mening.

Vi vil i foredragene stifte bekendtskab med en perlerække af  danske forfattere såsom N.F.S. 
Grundtvig, Søren Kierkegaard, H.C. Andersen, Georg Brandes, Jakob Knudsen, Karen Blixen 
og K.E. Løgstrup. Diskussionen af  disse tænkeres livsfilosofiske overvejelser vil blive suppleret 
med foredrag, der fokuserer på centrale strømninger og brudlinjer i den danske idéhistorie så-
som religiøse vækkelser, kulturkamp og globalisering.

Foredragene krydres med sangaften, koncert, udflugt og sommerbal samt gudstjeneste i Mel-
lerup Valgmenighedskirke ved sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen.

Tid og sted
Sommermødet afholdes på Mellerup Højskole, Almisbakken 19, 8930 Randers NØ. Kurset be-
gynder søndag den 1. juli kl. 15.00 og slutter lørdag den 7. juli kl. 12.00. Busrute 238 går mellem 
Randers Rutebilstation og højskolen. Det tager ca. et kvarter at gå fra banegården til rutebilsta-
tionen.

Tilmelding
Tilmelding til sommermødet sker på højskolens hjemmeside www.melleruphojskole.dk eller ved 
at indsende blanketten på bagsiden til højskolens kursusleder Hans Henrik Hjermitslev, Ballevej 
41, 7182 Bredsten.

Priser
Studerende (flersengsværelser):  1.850 kr.
Kursist uden overnatning:   2.850 kr.
Kursist på dobbeltværelse:   3.850 kr.
Kursist på enkeltværelse:   4.850 kr.



Foredrag | Søndag 19.30–21.30 | Hans Henrik Hjermitslev, ph.d., kursusleder ved Mellerup Højskole
”Deres Nietzsche, nu Udyr.” – Polemikken mellem Brandes og Høffding om den ari-
stokratiske radikalisme
Den tyske filosof  Friedrich Nietzsche (1844-1900) skyldte den danske litteraturkritiker Georg 
Brandes sin berømmelse. Han bragte omkring 1890 Nietzsches aristokratiske radikalisme, over-
menneskeforkyndelse og kristendomskritik ud til det dansk- og tysklæsende publikum. Skandina-
viske forfattere var hurtige til at tage Nietzsches tanker op, og en sand Nietzschebølge væltede ind 
over det kunstneriske miljø i Europa i perioden 1890-1914. Ikke alle var dog lige imponerede over 
den radikale tyske tænker. Den danske filosof  Harald Høffding gjorde sit til at dulme begejstrin-
gen for Nietzsche i en langvarig polemik med Brandes. Denne polemik, der klart belyser datidens 
politiske og kulturelle kampe, vil være omdrejningspunktet for dette foredrag om Nietzsche og 
Danmark.

Foredrag | Mandag 9.00–12.00 | Henrik Wigh-Poulsen, domprovst, Odense
”At være sig selv” – Jakob Knudsens livsfilosofi
Centralt i forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsens (1858-1917) særprægede forfatterskab 
står hans livsfilosfiske betragtninger. De er på én gang dybt personlige - mejslet ud af  mandens 
kampe med sig selv, sin far og sin tid – og samtidigt stærkt prægede af  samtidens brudflader 
mellem grundtvigsk vækkelseskristendom og brandesianisme. Jakob Knudsens livsfilosofi udgør 
dermed også et markant indslag i efterkrigstidens teologiske og litterære strømninger som et 
særegent pensum på både tidens højskoler og seminarer og ikke mindst i den indflydelsesrige 
kirkelige strømning, tidehvervsgrundtvigianismen. Derfor – fordi de trækker så dyre spor i vores 
umiddelbare fortid, og ikke mindst fordi de stadig fremstår spændstige og læsværdige – er Jakob 
Knudsens livsfilosofiske overvejelser altid et gensyn værd.

Foredrag | Mandag 14.00–17.00 | Kurt E Larsen, ph.d., lektor, Menighedsfakultetet, Aarhus
Indre Missions historie, livssyn og rolle i det danske samfund. 
Kurt E Larsen har i 2011 udgivet en jubilæumsbog om Indre Mission gennem bevægelsens 150 
år. I foredraget vil han påpege de overraskende ligheder mellem Indre Mission og den gamle 
grundtvigianisme, og drøfte hvilken betydning IM som ”rent-religiøs” bevægelse og som ”kirke-
lig-aktivistisk” bevægelse har haft for folkekirken og for det danske samfund - på godt og ondt.

Forfatteraften | Mandag 19.30–21.30
Nikolaj Zeuthen
Forfatteren Nikolaj Zeuthen, der slog igennem i den brede offentlighed med den bidske 
samtidsroman Verdensmestre i 2010, har et varieret og spændende forfatterskab i bagagen. 
Det indeholder digtsamlingerne Oliebål (2009) og Frivers fra Howitzvej (2012), tegneserien 
Hvad synes du om dansk litteratur? (2010), dramaet Voksenfest (2012) samt ikke mindst musik-
udgivelserne Skammens vogn (2007) og Bilerne kører (2008). Han vil denne aften fortælle om sit 
forfatterskab og give prøver på både sang, tegneserier, digte og romaner.



Foredrag | Tirsdag 9.00–12.00 | Kim Arne Pedersen, Valgmenighedspræst, Odder
Grundtvig som livsfilosof
I kølvandet på kritisk filosofi og den tyske idealisme vinder begreber som livsanskuelse” eller 
”verdensanskuelse” frem, begreber, som siden får en central placering i tysk og dansk åndshisto-
risk forskning. Også Grundtvig bruger disse begreber i forhold til sit syn på kristendom og men-
neskeliv, og det er derfor rimeligt at fortolke hans tænkning som en form for livsfilosofi.

Foredrag | Tirsdag 14.00–17.00 | Iben Damgaard, ph.d., forskningslektor, Københavns Universitet
Søren Kierkegaard om at digte sig selv / lade sig digte
At et menneske ikke uden videre er sig selv, men skal blive sig selv, og dog fortvivlet ikke vil være 
sig selv, men digte sig selv om og ud af  trodsige tangenter er omdrejningspunkt ikke blot i Kier-
kegaards filosofisk-teologiske analyser af, hvad det er at være menneske, men også i hans mange 
fortællinger om hvordan forskellige figurer farer vild  undervejs. 

Ekskursion | Onsdag 14.00–17.00 | Kim Arne Pedersen, Valgmenighedspræst, Odder
På rundtur til middelalderens kirker
En række landsbykirker nord for Randers rummer nogle af  landets fineste kalkmalerier. I Råsted 
kirke er der forbindelse til middelalderens kirkespil, og de sengotiske kalkmalerier i Råby, Dalby-
neder, Albæk og Sødring afspejler ejendomsforhold i senmiddelalderen, samtidig med, at de både 
i henseende til billedprogram og kunstneriske kriterier er af  høj kvalitet.

Foredrag | Onsdag 19.30–21.30 | Lars Heslet, læge
Hospitalernes arkitektur og filosofi
Hospitalernes opbygning og indretning spiller en stor rolle for sygdomsforløb i forbindelse med 
indlæggelser. Samtidig er filosofiske overvejelser af  afgørende betydning, når lægen står ved sy-
gesengen og risikerer at få skæbne på hænderne. I dette foredrag vil Lars Heslet jonglere med 
arkitektoniske og filosofiske begreber og vise deres intime sammenhæng med det daglige arbejde 
som læge.

Foredrag | Torsdag 9.00–12.00 | Monica Papazu, litterat
H.C. Andersen – Hjertets og sindets dannelse
H.C. Andersen var selv et eksempel på dannelse - han sugede viden, historie og historier til sig 
og tog Europas væsentligste kulturværker til sit hjerte (Shakespeare, Dante). Dannelsesprocessen 
afspejler sig i mange af  hans værker, om det så drejer sig om dannelsen af  den nationale karakter 
gennem den historiske fortælling eller om den enkelte, som gennem prøvelser bliver i stand til 
tage livets ansvar på sig. Dannelsen er til syvende og sidst at erkende det Gode, det Sande og det 
Skønne og at værne om dem. 

Foredrag | Torsdag 14.00–17.00 | David Bugge, lektor, ph.d. Teologi, Aarhus Universitet
”Forløsning under narkose” – Karen Blixen og kristendommen
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af  en mærkelig spænding. Store dele af  hen-
des forfatterskab kan læses som ét langt opgør med kristendommen og etikken, sådan som hun 



mente at finde dem repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Hereti-
ca. De savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede ifølge hende 
fejlagtigt frelsen til en ”forløsning under narkose”, hvor der ikke forudsættes nogen indsats fra 
det menneskes side, der skal frelses. Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af  
Blixen finder en positiv fremstilling af  netop tanken om den uendelige, betingelsesløse nåde, der 
intet forlanger af  os, men ”deklarerer almindelig amnesti”.

Foredrag | Fredag 9.00–12.00 | Hans Hauge. lektor, Aarhus Universitet
Bobler: Globalisme og globalony
’I dag agerer Aarhus Universitet på et globalt marked’. Det udtalte daværende formand og for-
henværende Arla-direktør Jens Bigum 10.9.2010. Gør det? I 2009 blev der indgået en ”Globali-
seringsaftale” med stort set alle partier. Tidl. skatteminister Kristian Jensen skrev bogen Hurra 
for globaliseringen. Den nuværende Europaminister taler hele tiden om danske interesser. Er der 
sket noget? Er ’marked’ en god metafor? Er ikke Krystalpalads bedre? Politikere og universitets-
folk har i den grad taget globalisering til sig. På den ene side er vi allerede globaliserede og nati-
onsstaten er en tom ydre skal, på den anden side taler regeringen realistisk om nationsstaten som 
den, der agerer. Hvorfor har så mange være så glade for globaliseringsdiskursen? Hvordan har 
denne diskurs virket ind på dannelsesfag som dansk og historie - og folkekirken. Og endelig: Er 
der sket en globalisering, eller er vi vidne til en af-globalisering? Foredraget vil diskutere bl.a. Ul-
rich Beck, Peter Sloterdijk, Thomas Friedman, J. Ralston Saul, Philip Blond og Pankaj Ghemawat. 

Foredrag | Fredag 14.00–17.00 | Maria Louise Odgaard Møller, ph.d., Valgmenighedspræst, Balle
Løgstrup og livets bestemthed
At livet er noget bestemt og har en bestemt mening i sig selv, før og uden vi begynder at fylde 
mening i det, var K.E. Løgstrup overbevist om gennem hele sit forfatterskab. I det helt tidlige 
forfatterskab i 1930’erne får det ham til at tale om ”Livslove”, mens det i slutningen af  1960’erne 
formuleres som ”suveræne livsytringer”. I foredraget følger vi Løgstrups forskellige formulerin-
ger og opfattelser af  livets bestemthed forfatterskabet igennem, og diskuterer holdbarheden og 
relevansen af  hans indsigter.
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