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Kierkegaard - den misforståede Birgit Bertung Hent PDF Forlaget skriver: Kierkegaard – den misforståede
handler om, hvorfor det er så let at gå fejl af Søren Kierkegaards tekster, med eksempler på de mest

almindelige fejltagelser. Mangel på sans for hans kommunikations-form har overvejende skylden, idet man
traditionelt blot læser en tekst for at få at vide, hvad forfatteren mener.

Men svaret på, hvad Kierkegaard mente, er, at det er ´det ligegyldige´, fordi han primært skriver for at
aktivere læseren eksistentielt – heriblandt sig selv – og det kan ikke gøres i en direkte, ´ligefrem´ form. Det

ville være lidt for ulidelig let.

Derfor kommunikeres indirekte, fx ved hjælp af ironi, humor, sarkasme og overdrivelser for at fange folks
opmærksomhed – PR for fulde omdrejninger!

Alligevel kan bogen ses som et forsøg på at skitsere de vigtigste strukturer i Kierkegaards strukturløse tekster.

Forfatteren er mag. art. i filosofi, har i 25 år været medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse og
udgivet 12 bøger om forskellige aspekter af hans filosofi.

»Jeg har fulgt Birgit Bertungs velformulerede begrebsanalyser med spænding og beundring.«
- F.J. Billeskov Jansen om tidligere bøger.
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