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Den utidige Kierkegaard - og vor tid Birgit Bertung Hent PDF “Den utidige Kierkegaard – og vor tid“ er
skrevet, så den skulle kunne læses uden filosofiske forkundskaber. Den afspejler i høj grad Søren

Kierkegaards aktualitet og viser dermed, at han ikke kun hører hjemme i sin egen tid. Dermed kan bogen også
siges at give fart til den idé, han ville sende ind i fremtiden.

I og med, at Kierkegaard beskæftiger sig med de evigt gældende, eksistentielle forhold for mennesket, er han
uden for tiden.

Samtidig er han utidig både i form og indhold – set med den borgerlige verdens øjne.
Konflikten mellem “videnskab“ og “lidenskab“, mellem “den enkelte“ og “mængden“ samt pressens

fordrejning af virkeligheden er endnu mere vedkommende i dag. Ligesom Spørgsmålet om samvittighed, død
og udødelighed aldrig forældes.

Bitgit Bertung er mag. art. i filosofi og forfatter til 12 bøger om forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi.
Hun har i 25 år været medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse.

Rudolph Arendt skrev om 1. udgaven: “Bogen fortjener at blive læst. Birgit Bertung er god til at opspore de
steder hos Kierkegaard, hvor hans utidige bemærkninger rammer plet også på vor tid“.
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