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Tanker af en anden verden Nils Gunder Hansen Hent PDF Jørgen K.’s korte liv kom til at centrere sig om Det
teologiske fakultet i Århus, hvor han tog sin uddannelse og havde sit virke. Han interesserede sig især for fire
områder: videnskabsteori og hermeneutik, herunder digtningens rolle; teologi og religiøs tro; menneskesynet,
hin enkelte, ikke mindst som det bliver reflekteret hos Søren Kierkegaard; og endelig synet på samfundet og
institutionerne. Men det var karakteristisk for ham. at han tænkte bredere og spændte videre end alle andre i

sin tid. Bogen falder i tre spor: Et biografisk spor, der fortæller om Jørgen K.’s opvækst og korte og
engagerede liv, bl.a. baseret på samtaler med en række af de mennesker, der kendte Bukdahl, fra Kjeld Holm
og Margrethe Auken og Peter Kemp til Jørgen K’s søster og børn. Et spor, der afdækker Jørgen K. Bukdahls

tænkning og teoretiske position, og endelig et aktuelt spor hvori Nils Gunder Hansen reflekterer over
betydningen af Bukdahls tanker i vores egen tid.

 

Jørgen K.’s korte liv kom til at centrere sig om Det teologiske
fakultet i Århus, hvor han tog sin uddannelse og havde sit virke. Han

interesserede sig især for fire områder: videnskabsteori og
hermeneutik, herunder digtningens rolle; teologi og religiøs tro;
menneskesynet, hin enkelte, ikke mindst som det bliver reflekteret

hos Søren Kierkegaard; og endelig synet på samfundet og
institutionerne. Men det var karakteristisk for ham. at han tænkte

bredere og spændte videre end alle andre i sin tid. Bogen falder i tre
spor: Et biografisk spor, der fortæller om Jørgen K.’s opvækst og

korte og engagerede liv, bl.a. baseret på samtaler med en række af de
mennesker, der kendte Bukdahl, fra Kjeld Holm og Margrethe Auken
og Peter Kemp til Jørgen K’s søster og børn. Et spor, der afdækker
Jørgen K. Bukdahls tænkning og teoretiske position, og endelig et
aktuelt spor hvori Nils Gunder Hansen reflekterer over betydningen



af Bukdahls tanker i vores egen tid.
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