
Invitation til Idéhistories 50års jubilæum 5-6. oktober 2017 

 
I år fylder Idéhistorie 50 år, og det fejrer vi med et 2-dages jubilæum den 5. og 6. oktober. Trods 
sin forholdsvis lille størrelse er idéhistorie et yderst aktivt forskningsmiljø. Det er det eneste af 
sin art i Danmark, og det har nu i 50 år været en del af Aarhus Universitet. Det er der al mulig 
grund til at fejre også fordi jubilaren er i fin form og rivende udvikling.  

Til jubilæet fejrer vi selvsagt de 50 forgangne år men først og fremmest vil vi markere, hvor vi er 
nu, hvad der sker på Idéhistorie i disse år, og hvor idéhistorien som afdeling og som praksis er 
på vej hen i fremtiden, både herhjemme og internationalt. Dertil kommer at vi ønsker at fejre den 
ret unikke og meget høje og kreative studenteraktivitet, der altid har kendetegnet stedet. 

 

5. oktober 6. oktober 
9-11: Arkivaristerne: workshop om Idéhistories 

institutionshistorie (lokale følger) 
9-10: morgenmad (Richard Mortensen stuen) 

12-15: Jubilæumsforelæsninger: Thinking through Modernity: 
Helge Jordheim (Oslo, Norge) 

Lynn Thomas (Washington DC, USA) 
Henrik Arnstad (Stockholm, Sverige 

(Tåsingegade, aud 3) 

10-12: Slagmark: round-table om anvendt idéhistorie: 
Anne Engelsk Nørgaard (AU): Demokrati 

Stefan Gaarsmand (CBS): Resiliens 
Niklas Olsen (KU): Neoliberalisme 

(Richard Mortensen stuen) 
15-16: reception (Tåsingegade, foyer) 

Festtale ved prodekan Anne Marie Pahuus 
12.30-14.30: Studenteraktivisme bazar. Kom og mød alle 

studenterblade, foreninger, læsekredse, aktiviteter etc. 
 15-16.30: Sløkforelæsning: 

Hans-Jørgen Schanz: Modernitet og reformation 
(Søauditorium 6) 

 16.30-17.30 reception (søauditorier, foyer) 
Festtale ved institutleder Bjarke Paarup 

 18-01: Jubilæumsfest 
(Richard Mortensen stuen) 

Festtale ved afdelingsleder Thomas Schwartz 

 
Vi håber at se nuværende og tidligere studerende og ansatte samt alle andre, der føler tilknytning til 
Idéhistories fortid, nutid og fremtid. Alle arrangementer undtagen jubilæumsfesten fredag er åbne og 
gratis og kræver ikke tilmelding. Mød op og vær med til fejringen! 

 

 

Spørgsmål kan rettes til Mikkel Thorup (idemt@cas.au.dk) eller Casper Andersen (ideca@cas.au.dk) 
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