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Det, du ikke forstår, gør dig klogere Svend Brinkmann Hent PDF Vi er på vej ind i en ny tidsalder. Radikalt
ny. Det synes at være den generelle stemning for tiden. Det er, som om vi står midt i en overgang mellem

noget, der var, og noget, der kommer. Den analoge verden bliver, som tiden går, et stykke historie, mens den
digitale tidsalder emmer af fremtid – en fremtid ingen kender, men alle kæmper for at få lov at definere.

Og ligesom med andre store overgange – nye jobs, runde fødselsdage og festlige bryllupper – er det oplagt
også at markere denne overgang ved at sætte nogle ord på. I stedet for at rejse sig og tale, så foregår det her

siddende og i samtale.

Tre af Danmarks skarpeste og mest populære iagttagere, Tor Nørretranders, Rane Willerslev og Svend
Brinkmann, gør sammen status over den på mange måder radikale tid, vi lever i. Hvad er det for en tid? Hvad
kommer vi fra? Hvad går vi til? Og hvordan med os mennesker? Med mennesket, med menneske(lig)heden?

 

Vi er på vej ind i en ny tidsalder. Radikalt ny. Det synes at være den
generelle stemning for tiden. Det er, som om vi står midt i en

overgang mellem noget, der var, og noget, der kommer. Den analoge
verden bliver, som tiden går, et stykke historie, mens den digitale
tidsalder emmer af fremtid – en fremtid ingen kender, men alle

kæmper for at få lov at definere.

Og ligesom med andre store overgange – nye jobs, runde fødselsdage
og festlige bryllupper – er det oplagt også at markere denne overgang
ved at sætte nogle ord på. I stedet for at rejse sig og tale, så foregår

det her siddende og i samtale.

Tre af Danmarks skarpeste og mest populære iagttagere, Tor
Nørretranders, Rane Willerslev og Svend Brinkmann, gør sammen
status over den på mange måder radikale tid, vi lever i. Hvad er det
for en tid? Hvad kommer vi fra? Hvad går vi til? Og hvordan med os

mennesker? Med mennesket, med menneske(lig)heden?
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